
AZORY
Informacje praktyczne dla uczestników wyjazdu

Charakter wyjazdu - warunki na trasie

Noclegi

• Horta, Povoação: hotel 3***, pokoje 2-osobowe z łazienkami.

• Ponta Delgada: hotel 2**, pokoje 2-osobowe z łazienkami.

• Fajazinhas: zabytkowa wieś z kamiennymi domkami, pokoje 2-osobowe ze
wspólnymi łazienkami.

• Istnieje możliwość zakwaterowania w pokoju jednoosobowym. Dopłata
wynosi 560 EUR.

Transport
• Przejazdy mikrobusami.

• Przeloty między wyspami lokalnymi liniami lotniczymi SATA Air Açores
(połączenia Faial-Flores oraz Flores-São Miguel)

• Przeprawa promem samochodowo-osobowym z Faial na Pico (w dwie
strony).

• Rejs motorówką z Flores na Corvo (w obie strony).

Wyżywienie
• Śniadania - zgodnie z programem.

• W hotelach śniadania w restauracjach hotelowych, zwykle w formie
bufetu.

• W dużych miastach obiady i/lub kolacje w sprawdzonych lokalach.

Zatrzymamy się w zabytkowej wsi w
odnowionych kamiennych domkach

Na obiady i kolacje będziemy wstępować
do sprawdzonych lokali

Pogoda
Na Azorach na przełomie maja i czerwca temperatura powietrza w ciągu
dnia osiąga do 20°C, w nocy nieco powyżej 15°C. Jest raczej słonecznie, ale
należu być też przygotowanym na opady deszczu. Temperatura wody ok.
18°C.
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Jeden strój kąpielowy może nie
wystarczyć - okazji do kąpieli będzie wiele

W październiku temperatury są o kilka stopni wyższe - ok. 22°C w dzień i
18°C w nocy. Jest też bardziej deszczowo, ale nie należy się spodziewać
długotrwałych ulew. Do siedmiu dni deszczowych w miesiącu. Temperatura
wody ok. 20°C.

Szczyt sezonu przypada na lipiec i sierpień. Jest wtedy najcieplej - ok. 25°C w
dzień, a w nocy temperatura nie spada poniżej 20°C. W tym okresie deszcz
należy do rzadkości. Temperatura wody ok. 22°C.

Podczas gdy na wybrzeżu jest słonecznie, w wyższych partiach wysp może
być nieco chłodniej i bardziej mokro. Kolejność realizacji programu
będziemy dostosowywać do aktualnych warunków pogodowych.

Pieniądze

Kursy i wymiana

Walutą obowiązującą na Azorach jest euro. Gotówkę najlepiej wymienić
przed wyjazdem w Polsce. We wszystkich miejscowościach są dostępne
bankomaty (warto sprawdzić prowizję za wypłatę za granicą w swoim
banku!) i prawie wszędzie można płacić kartą.

Aktualny (28.02.2023) kurs euro:

1 EUR = ok. 4,72 PLN

Ceny i wydatki
Ceny podstawowych artykułów i usług na Azorach są zbliżone do tych w
Polsce. Dotyczy to również lokali, w których będziemy zatrzymywać się na
posiłki.

Na własne potrzeby (posiłki niezawarte w cenie, kawę, piwo, pamiątki)
należy mieć dodatkowo sumę ok. 250 EUR. Albo więcej - w zależności od
apetytu, pasji kolekcjonerskich czy szczodrości w obdarowywaniu krewnych
i znajomych.

Telefony i internet
Na Azorach są dostępne lokalne sieci komórkowe, z którymi polscy
operatorzy mają umowy roamingowe.

Zasięgu może brakować poza miejscowościami.

Hotele, w których będziemy się zatrzymywać, na ogół udostępniają gościom
bezpłatnie dostęp do internetu.

Wiele kawiarni i restauracji udostępnia klientom bezpłatnie dostęp do
internetu.

Zgodnie z zasadą "Roam Like At Home" w ramach roamingu wewnątrz
Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej opłaty za połączenia telefoniczne są
takie jak w Polsce.
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Bezpieczeństwo

Ogólne

W czasie tego wyjazdu nie będziemy podróżować po terenach uznawanych
za szczególnie niebezpieczne.

W razie przypadkowego odłączenia się od grupy należy:

• nie ruszać się z miejsca

• upewnić się, czy działa telefon komórkowy

• czekać na pilota, który na pewno przyjdzie lub zadzwoni (dlatego telefon
trzeba na wszelki wypadek mieć zawsze przy sobie!)

Zdrowie
Nie są wymagane żadne szczepienia obowiązkowe.

Warto wyrobić sobie bezpłatną Europejską Kartę Ubezpieczenia
Zdrowotnego (tzw. kartę EKUZ), która  podczas tymczasowego pobytu w
państwach UE oraz np. Islandii, zapewnia dostęp do wszelkich niezbędnych
z medycznego punktu widzenia usług państwowej opieki zdrowotnej, na
takich samych warunkach, jak osobom ubezpieczonym w danym kraju.

Na bieżąco będziemy informować o obostrzeniach związanych z COVID-19.

Ekwipunek i bagaż

Co zabrać?

Najważniejszy będzie odpowiedni zestaw odzieży “na cebulkę”, który
sprawdzi się przy każdej pogodzie, jednocześnie zapewniając nam komfort i
wygodę podczas podróży.

Każdy powinien mieć ze sobą:
• sprawdzone pełne buty trekkingowe sięgające za kostkę

• kurtkę membranową (nieprzemakalną i nieprzewiewną)

• ciepły polar, ewentualnie bluzę lub sweter

• koszulki (najlepiej oddychające)

• wygodne spodnie, np. trekkingowe - najlepiej sprawdzają się takie z
lekkich szybkoschnących materiałów

• spodnie zewnętrzne, membranowe (nieprzemakalne oraz nieprzewiewne)

• bieliznę (koszulkę termoaktywną z długim rękawem i kalesony lub
legginsy)

• czapkę z daszkiem lub kapelusz

• cienką czapkę, komin na szyję (szalik), rękawiczki

Czapka, okulary przeciwsłoneczne i
nieduży plecak to obowiązkowy zestaw

W podróży znakomicie sprawdzają się
spodnie z odpinanymi nogawkami, a
pasek do spodni z plastikową klamrą
bardzo ułatwia życie na lotniskach (nie
trzeba go zdejmować przy kontroli
bezpieczeństwa).
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• ciepłe skarpetki, najlepiej wełniane

• strój kąpielowy

W ekwipunku powinny znaleźć się także:
• przybory toaletowe

• krem z filtrem UV

• okulary przeciwsłoneczne

• latarka-czołówka (zakładana na głowę)

• klapki

• ręcznik - najlepiej lekki turystyczny

• kijki trekingowe (dotyczy osób mających problemy z kolanami)

• osobista apteczka

Rzeczy, które mogą się przydać:
• powerbank

Apteczka
Na wyjazd należy zabrać ze sobą podstawowe leki w małej ilości oraz
wszelkie leki zapisane przez Państwa lekarza.

Jak się spakować?

Bagaż główny do 23 kg, maksymalna suma wymiarów (długość, wysokość,
szerokość) do 158 cm.

Bagaż podręczny do 8 kg, o maksymalnych wymiarach 55x40x23 cm.

Najlepszym rozwiązaniem będzie torba na kółkach, którą na dobrej
nawierzchni można ciągnąć i którą w razie potrzeby można nieść na
ramieniu.

Na bagaż podręczny najlepiej zabrać mały plecak, w którym zmieszczą się
termos, aparat fotograficzny, butelka wody itp.

Dodatkowe informacje
---

Zabrania się przewożenia m.in.
baterii, e-papierosów, zapalniczek
benzynowych oraz zapałek
kowbojskich w bagażu rejestrowanym.
Listę przedmiotów, których nie wolno
przewozić, należy sprawdzić przed
każdym przelotem.

Polecamy

Lektura nieobowiązkowa

• Iza Klementowska, "Samotność Portugalczyka" – kto rządził w domu
António de Oliveiry Salazara, dlaczego João Soares został tylko w piżamie, co
słychać wewnątrz fortu w Caxias, kogo Eryk zabiera ze sobą do Angoli,
dlaczego Kinkas spędzał całe dnie na cmentarzu, a dom Rui przypominał
pomnik? Losy Portugalczyków to tylko pretekst, by się przyjrzeć
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świadomemu lub nie, chcianemu lub nie, warunkowemu lub nie
odosobnieniu. To nie Portugalia pięknych wybrzeży i fado, lecz Portugalia
podsłuchów, cieni na ścianie, niepewności i niespełnionych obietnic. To
Portugalia okrojona z terytorium i dumy.

• Bartek Kieżun, "Portugalia do zjedzenia" – to połączenie książki kulinarnej i
przewodnika po jednym z najczęściej odwiedzanych europejskich krajów.
Znajdują się w niej zarówno fantastyczne przepisy, jak i pasjonujące
opowieści o historii i sztuce, które sprawiają, że bacalhau, francesinha i
pieczone sardynki smakują jeszcze lepiej.

Filmy
---

Polecamy kilka książek, które pozwolą
przed wyjazdem zagłębić się
w tematykę odwiedzanych terenów
i trochę lepiej zrozumieć
rzeczywistość, w której będziemy się
poruszać.

Duży wybór literatury podróżniczej
znajdziecie w naszym sklepie
internetowym na stronie
sklep.szerokietory.pl.

BIURO PODRÓŻY SZEROKIE TORY STR. 5 TEL. 696 989 985 | KONTAKT@SZEROKIETORY.PL


