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Wandelpaden op de Azoren
Op de Azoren vindt u meer dan 60 veilige wandelroutes die zowel rustige wandelaars als adrenalineverslaafden
zullen bekoren. Vertrek op avontuur en ontdek unieke landschappen langs de wandelpaden midden in de natuur.
De wandelpaden van de Azoren maken deel uit van het netwerk van wandelroutes van de regionale regering van de
Azoren, zodat wandelaars hier ongestoord en veilig kunnen rondwandelen. Er zijn wandelroutes met een
verschillende moeilijkheidsgraad (gemakkelijk, middelmatig en moeilijk), zodat u zeker een route vindt die is
aangepast aan uw leeftijd en lichamelijke conditie. Veel van de uitgezette routes lopen langs wandelpaden die
eeuwenlang door de bewoners werden gebruikt voor hun dagelijkse verplaatsingen, om handelswaren te vervoeren
of het vee naar de weiden te brengen. De wijsheid van de vroegere bewoners wordt nu benut om de toeristen alle
hoeken en kanten van de prachtige landschappen van de archipel te laten zien. De wandelpaden verbinden immers
alle uithoeken van de eilanden, zowel aan zee als in de bergen.
Dankzij het milde klimaat met de zachte temperaturen kunt u de wandelroutes het hele jaar door ontdekken. Alles
hangt af van wat u wilt ervaren. In de winter vindt u een groener landschap met watervallen en riviertjes. In de lente
en de zomer verrassen de bloemen u met een invasie van geuren en kleuren. De beroemde mist van de Azoren kan
op elk moment opduiken. Soms komt de mist zo snel opdagen dat het een aura van mystiek geeft aan de omtrekken
die u tussen de mistflarden kunt ontwaren. Maar lang duurt het meestal niet voor het weer opklaart.
Door bijzondere weersomstandigheden of de toestand van de ondergrond kunnen sommige wandelpaden tijdelijk
niet begaanbaar zijn. Daarom raden we u aan voor uw vertrek te informeren naar eventuele waarschuwingen en
veiligheidsaanbevelingen.
Op bijna alle eilanden zijn er erkende reisleiders die programma’s rondom wandelroutes op de Azoren aanbieden. Ze
kunnen zorgen voor het vervoer naar het vertrekpunt, en bijvoorbeeld gidsen en maaltijden bieden, naast andere
voorzieningen. Sommigen organiseren fietstochten, tochten met een quad of te paard, GPS-expedities, enz., op de
speciaal daarvoor aangewezen paden.
Hoewel wandeltochten het meest in trek zijn, kunnen ook fietsers hun hart ophalen op de paden van de Azoren. Er
zijn fietspaden voor ieder wat wils, van avontuurlijke paden voor mountainbikers tot routes waar u rustig kunt
fietsen.
Voor wie houdt van paardrijden zijn er maneges op bijna alle eilanden van de archipel. Of u nu houdt van een stevige
galop of liever een rustige rit te paard wilt maken, een paardrijdtocht is een onvergetelijke manier om de prachtige
natuurlandschappen, onverwachts mooie plekjes, riviertjes, bloemen en de typische rotsformaties van deze eilanden
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te ontdekken.
Een andere activiteit die hier door de topografie van de Azoren steeds meer wordt beoefend is geocaching. Er zijn
momenteel op de Azoren al meer dan 400 “caches” geregistreerd op de website van deze sport. Bij geocaching
wordt gebruik gemaakt van coördinaten en een GPS-ontvanger om verborgen “schatten” te vinden. Het contact met
het omliggende gebied zorgt voor het avontuurlijke aspect. De geocachers moeten zelf de beste route en manier
bepalen om bij de “cache” te komen.
Welke route of sport u ook verkiest, op de Azoren vindt u overal pure natuur.

NUTTIGE INFORMATIE
- Op http://trilhos.visitazores.com kunt u de lijst met uitgezette routes van de Azoren raadplegen.
De website verstrekt actuele informatie over de toestand van de paden en maakt het mogelijk brochures te bekijken
of te downloaden over het erfgoed, de fauna en de flora die u op elke route tegenkomt. U vindt hier ook technische
informatie over de topografie, de lengte, de moeilijkheidsgraad en de tijd die nodig is om de gekozen route af te
leggen.
- Afhankelijk van de moeilijkheidsgraad van de wandelroute dient u over de geschikte wandeluitrusting te beschikken
en voldoende water en levensmiddelen mee te nemen.
- Respecteer ook de veiligheidsnormen en de voorgeschreven gedragscode.
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