
Azory – ostrovy 
pre dovolenku celý rok
Už stáročia sa vedci aj laici snažia vylúštiť 
záhadu bájnej Atlantídy. Kde sa nachádza? 
Jedna z  teórií hovorí, že jej pozostatkom 
sú ostrovčeky uprostred Atlantického oce-
ána roztrúsené na dĺžke 600 kilometrov asi 
v  tretine cesty medzi Európou a  Severnou 
Amerikou – Azory alebo Azorské ostrovy. 
Európania ich objavili, keď sa začali plaviť 
na západ, smerom do Ameriky a neskôr ich 
začali osídľovať. Keďže ostrovy sú izolované 
od okolitého sveta, osídlenci to tu nemali jed-
noduché. Život im okrem izolovanosti „spes-
trovali“ také veci ako sopečná činnosť, ze-
metrasenia, útoky pirátov, infekčné choroby. 
To všetko pôsobilo na to, že o Azorčanoch 
sa tvrdilo, že sú mimoriadne chrabrí. Naprí-
klad veľryby lovili ešte v 20. storočí z malých 
člnkov. 

9 OSTROVČEKOV
Týchto deväť ostrovčekov patrí k Portugalsku 
a vznikli vulkanickou činnosťou. Hoci tvoria 
spoločné súostrovie, tým, že sú roztrúsené 
na dĺžke väčšej, ako je napríklad Slovensko, 
každý z nich je trochu iný. Majú svojskú príro-
du a ráz krajiny. Každý má tiež vlastné tradí-
cie, kuchyňu a typickú architektúru. Počasie 
na Azorských ostrovoch je príjemné, ideálne 
na dovolenku počas celého roka. Letá aj 
zimy sú tu mierne, hoci v zime tu predsa len 
pofukuje. Dokonca by ste tu mohli vidieť aj 
sneh – ak by sa vám chcelo vyšliapať na naj-
vyšší kopec. Ten má 2 351 metrov a občas 
ho pokryjú snehové vločky.

SAO MIGUEL – ZELENÝ OSTROV
Pri predstavovaní Azorských ostrovov sa pri-
stavíme pri tom najväčšom ostrove – Sao 
Miguel. Je aj najhustejšie osídlený, z 260 000 
obyvateľov Azor žije polovica práve tu. Aby ste 
ho ale celý prešli, veľa sa nenajazdíte – má to-
tiž dĺžku 62 kilometrov a šírku 16 kilometrov. 
Hovorí sa o ňom ako o zelenom ostrove, lebo 
vegetácia je tu naozaj bohatá a sú tu aj najväč-
šie jazerá na ostrovoch. Prírodnou atrakciou je 
najmä dvojica jazier - modré Lagoa Azul a ze-
lené Lagoa Verde, ktoré sú oddelené od seba 
úzkym pásom zeme – ten robí prirodzené pre-
mostenie. Ďalšou prírodnou atrakciou sú ter-
málne pramene a prírodné „bazény“, ako aj vy-
budované termálne kúpaliská. Pekné je aj po-
brežie Sao Miguel – nájdete tu dramatické ro-
zoklané skaliská aj pláže s čiernym sopečným 
pieskom, ktoré sú obľúbené u domácich, ale 
priťahujú tiež čoraz viac turistov. Majstrovský 
kúsok sa prírode podaril na Ponta da Ferraria. 
Termálne pramene tu zohrievajú morskú vodu 
pri pobreží a  vytvárajú mimoriadne príjemné 
podmienky na relaxovanie v slanej vode. 

Ostrov Sao Miguel je jediným miestom, ktoré 
patrí k Európe, kde sa pestuje čaj. Takže ne-
musíte chodiť až do Ázie, aby ste videli čajovú 
plantáž aj ako sa čaj spracúva. Okrem toho 
sú tu napríklad aj ananásovníkové plantáže či 
plantáže marakuje, tiež v nich robia prehliadky 
s výkladom. Sao Miguel je ideálnym miestom 
aj pre ľudí, ktorí majú radi aktívnu dovolenku. 
Môžete tu turistikovať, jazdiť na bicykli, robiť 

prechádzky na koňoch, ale aj hrať golf na 
dvoch golfových ihriskách. Výborné podmien-
ky tu majú aj horskí cyklisti, surfisti, jachtári, dá 
sa tu aj potápať alebo naopak, namiesto hĺbok 
si užívať výšok pri paraglajdingu. Vo vnútroze-
mí sú optimálne podmienky na vodné športy, 
okolo ostrovov sa zase možno vydať na vy-
hliadkové plavby.

TIpy SpRIEVOdcU SATURU
Bujarý Silvester. Ak chcete zažiť naozaj ne-
tradičný Silvester, na Azorách ho slávia naozaj 
bujaro. Vyplýva to z  toho, že Azorčania radi 
oslavujú. Po Silvestri nasledujú rovnako bujaré 
fašiangy a potom ľudové oslavy medzi májom 
a  septembrom, vtedy slávia sviatky rôznych 
svätých. 
Výborná zmrzlina. K dovolenke patrí neod-
mysliteľne zmrzlina a  nemusíte si ju odpustiť 
ani na Azoroch. Pravú „taliansku“ majú naprí-
klad v mestečku Ponta Delgada v zmrzlinárni 
Gelateria AbraCadabra. Naozaj tu vedia so 
zmrzlinou čarovať, jediný problém je, ktorú si 
vybrať, keďže porcie sú obrovské a viac je taž-
šie zjesť. 
Čo so sebou. Populárnym suvenírom, ktorým 
si môžete aj doma Azory pripomenúť, sú aj 
bábiky zo šúpolia a obrázky kvetov, ktoré sa 
robia z rybích šupín – veď sme pri mori. Ob-
ľúbeným suvenírom je aj keramika, ktorá sa 
doteraz vyrába aj na každodenné používanie. 
V mestečku Lagoa sa robí dekoratívna s mod-
rými vzormi, v Ribeira Grande zase ručne ma-
ľované obkladačky. 

Viac info na: www.satur.sk/trend

AZORSKÉ OSTROVY – ST. MIGUEL
8-dňový poznávací zájazd
7x ubytovanie v 4* hoteli s polpenziou, letenka, transfery, lodný výlet, 
sprievodca
Termíny: 14. 10. – 21. 10. 2015
cena: od 899 EUR

MADEIRA GRAND TOUR
8-dňový poznávací zájazd
7x ubytovanie v 4* hoteli s polpenziou, letenka, transfery, ochutnávka 
vína, sprievodca
Termíny: 30. 10. – 06. 11. 2015
cena: od 998 EUR


