
Reizen, 
maar dan eerlijk. 

Voor de natuur en voor de bevolking. 

Wij zijn



“Een fantastische ervaring 
terwijl jij de wereld verbetert.” 

Help ons reizen eerlijk maken. Samen tegen uitbuiting in toerisme.



Onze missie 

Geen massatoerisme en vakantie fabrieken. Wij 
creëren reizen met hart voor de aarde en 
versterken lokaal en duurzaam 
ondernemerschap. Reizen met Voja doe je 
uitsluitend met een positieve impact. 

● Wij garanderen een fantastische 
reiservaring door ons lokale partner netwerk.

● We compenseren alle CO2 uitstoot 
verbonden aan onze reizen, zowel vluchten, 
wegvervoer als met de boot.

● Wij versterken lokaal ondernemerschap en 
dragen bij aan een betere toekomst, onder 
andere met opleiding, begeleiding en 
investeringen.



De Azoren





De groene eilanden

Op deze Europese archipel in de Atlantische 
Oceaan vind je adembenemende natuur. 

Watervallen die in de jungles naar beneden 
kletteren, verborgen stranden en wandelpaden 
die naar kleurrijke kratermeren en 
warmwaterbronnen lopen. 

Ook onder water zijn de Azoren bijzonder, deze 
eilanden behoren dankzij de 24 verschillende 
walvissoorten tot een van de beste plekken om 
walvissen en dolfijnen te spotten.



Westelijke groep
Flores & Corvo



Westelijke eilanden

Flores is het meest westelijk gelegen eiland. 
Dankzij het vochtige klimaat wordt dit eiland 
zomers overwoekerd met bloemen. Op Flores vind 
je talloze watervallen, 20 officiële viewingpoints en 
meerdere natuurzwembaden. 

Corvo is het kleinste eiland. Op dit 6 km lange en 
4 km brede eiland waan je je op het einde van de 
wereld. In het dorp heerst een hechte community: 
Iedereen kent elkaar, deuren gaan niet op slot en 
iedereen schiet elkaar te hulp. 



Centrale groep
 Terceira, Graciosa, Sao Jorge, Pico en Faial



Centrale eilanden

Pico: het zwarte eiland. Hier vind je de slapende 
vulkaan, duizend hectare wijnlandschap en 5 
kilometer lange lavatunnels.

Op Terceira komen cultuur & natuur samen. De 
locals organiseren het hele jaar door evenementen 
in de hoofdstad en verderop het eiland vind je 
enkele van de langste zandstranden van de 
Azoren. 

Sao Jorge is het eiland van de fajãs. De meer dan 
40 landtongen zijn een bijzondere bestemming 
tijdens je wandeltocht en ook op het water hoef je 
je hier niet te vervelen.  



Centrale eilanden

Faial staat al sinds de 17e eeuw bekend als de 
laatste haven. Hier komen reizigers samen, vind je 
eeuwenoude schilderingen en proef je de sfeer van 
het eiland. Buiten de haven vind je het 
natuurgebied Caldeira en Cabeco Gordo, het 
hoogste punt van Faial.

Op Graciosa lijkt het alsof de tijd heeft 
stilgestaan. Ongelofelijke landschappen, witte 
huisjes en de rustige sfeer maken Graciosa een 
paradijs voor de reiziger die op zoek is naar 
natuur, rust en authenticiteit. Geniet en droom 
weg terwijl je uitkijkt over de azuurblauwe oceaan. 



Oostelijke eilanden
Sao Miguel en Santa Maria



Oostelijke eilanden

Sao Miguel: het hoofdeiland van de Azoren. Hier 
vind je de gezellige hoofdstad Ponta Delgada. 
Struin hier door de schilderachtige straatjes, 
bezoek de kleine kerkjes en laat je verrassen door 
de street-art die je overal tegenkomt. 

Naast de sfeervolle hoofdstad vind je op Sao 
Miguel hotsprings, zwavelbaden en een aantal van 
de mooiste uitzichtpunten van de Azoren.  

Santa Maria: the sunshine island. Het warmste 
eiland van de Azoren is rustig, omringd door witte 
stranden en herbergt zelfs een rode woestijn.



Voor boekingen en vragen

Telefoon: 085 - 029 05 87
Whatsapp: 06 203 836 17
E-mail: klantenservice@voja.travel

Websites: 
Naar Kaapverdische eilanden
Azoren met Voja Travel
Madeira met Voja Travel
Ontdek Tonga

mailto:klantenservice@voja.travel
https://www.naar-kaapverdische-eilanden.nl/
https://azoren.voja.travel/
https://madeira.voja.travel/
https://www.ontdek-tonga.nl/


“Een fantastische reiservaring 
terwijl jij de wereld verbetert.”


