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Азорски острови

1. Характер на природните туристически ресурси:

а) Географско положение, граници, брегова линия

Азорите са автономна португалска територия, разположена на около западно 1200 км
от Лисабон и на 3900 км от източния американски бряг. Теторията е разпръсната
островна група в Атлантическия океан с обща площ от 2 330 кв.км и около 243 000
жители.

Столицата е Со Мигел. Състоят се от островите So Miguel, Santa Maria, Terceira,
Graciosa, So Jorge, Pico, Faial, Flores и Corvo. Островите са гористи и планински. По
бреговете има дълги плажни ивици и множество рибарски селца, във вътрешността –
редица мини за минерали и сяра.

б) Релеф

На островите се наблюдава планински релеф, като най - голямата височина е 2351 m
(остров Пико). Островите са изградени от базалти и гранити и често се регистрират
земетресения.

в) Климат

Пролетта и лятото обикновено са слънчеви, а през юли и август температурите са
извънредно високи - до 30–35°C в централната част и до 45°C във вътрешността на юг.
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Есента и зимата обикновено са дъждовни и ветровити, но има и слънчеви дни, а
температурите рядко падат под 5°C. Климатът в Азорските острови, поради тяхното
разположение в Атлантическия океан, е дъждовен и влажен.

г) Води

Островната група е разположена насред Атлантика, което е предпоставка за
развитието на морски туризъм и съпътстващите го услуги.

д) Растения и животни

Температурите и високата влажност превръщат островите в идеално място за
отглеждане на уникални растения. Местните жители внасят цветя от цял свят Африка, Азия, Европа, развъждат ги и след това ги продават на световния пазар.
Освен бизнес, невероятната флора тук е като магнит на новите поколения екотуристи,
които избират дестинациите за ваканция според това какви редки видове могат да
видят на съответното място.

От птиците, най – популярни са асорите, дали името на островите, като те привличат
орнитолози от цял свят. Край бреговете на Терсейра могат да се видят китове.

е) Защитени територии

Островната група е защитена от Натура 2000, която е общоевропейска мрежа,
съставена от защитени територии, целяща да осигури дългосрочното оцеляване на
най-ценните и застрашени видове и место обитания за Европа в съответствие с
основните международни договорености в областта на опазването на околната среда и
биологичното разнообразие.

Изграждането на Натура 2000 се основава на две основни за ЕС споразумения,
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свързани с опазване на околната среда и биоразнообразитето. Това са Директивата за
птиците
и Дир
ективата за местообитанията
. Обект на защита на двете директиви са около 140 природни местообитания и над 600
вида животни и растения, които са определени като значими за Европейската Общност.

2. Характеристика на антропогенните ресурси – основни центрове (градове), паметници,
религиозни обекти

Остров Терсейра, което в превод от португалски означава просто Третият остров, е
вероятно най-добре развитият по отношение на удобства и комуникации от деветте
Азорски острова.

Развитието на острова до голяма степен се дължи на американската военновъздушна
база Лажеш на о. Терсейра, разположена недалеч от главния град Ангра ду Ероижму. В
тази база спират за зареждане американските самолети на път за Персийския залив
при първите войни там, както и за последната срещу Ирак. Азорските острови бяха
домакин и на срещата в средата на март 2003 г. на Буш с европейските му съюзници
Тони Блеър, Хосе Мария Аснар и тогавашния португалски премиер Жозе Мануел Дурао
Барозу, след която прозвуча последния ултиматум към Саддам Хюсеин преди да
започне войната.

На Азорите вече има изградени туристически бази, разположени са хотелски вериги и
други обекти за отдих. Освен това, могат да се видят някои паметници на католическата
църква.

На островите, туризмът е новият икономически сектор,
който тепърва набира скорост. Местните жители обаче са предприемчиви, не е нужно
десетилетия да им се обяснява какво означава в превод инфраструктура и вече са
инвестирали в летища на всеки от островите, строят пътища, нови хотели, като всички
стаи по правило са с изглед към океана.

Атракциите все още не са особено развити, но за туристите е невероятно преживяване
да видят обичайното развлечение на местните през лятото - гонитба с бикове по
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улиците на Ангра ду Ероижму.

Фермите и земеделските имоти тук са малки и се отделени една от друга с ниски
каменни огради от вулканични камъни.

Жителите на о.Терсейра са наследници на първите заселници от Португалия, доведени
на островите от фламандеца Яком де Брюге между 1460 и 1470 г. Името си островът
получава, защото бил открит след съседните Санта Мария и Сао Мигел. Жителите на
Азорските острови са силно религиозни католици и броят на църквите е впечатляващ за
население от само 55 000 души на този остров от 396 кв. км. Само манастирите на Ангра
са девет.

В средата на миналия век мощно земетресение срива почти до основи гр. Ангра ду
Ероижму, след което той е построен наново и днес зданията блестят с белотата си на
фона на невероятното зелено и лазурното океанско синьо. Ангра е обявен от ЮНЕСКО
за град от световното наследство.

Антропогенните ресурси се допълват от сапфирените лагуни и смарагдови езера,
вулканичните конуси и кратери, от плодородната почва, подхранваща пищни азалии и
хортензии, сред които се крият църкви от 15 век и плантаторски имения.

Местната кухня се отличава с оригинални рецепти от октопод, задушен във вино, риби,
приготвени по множество различни начини и превъзходни ликьори от фурми,
подправени с местни билки. Занаятите са свързани с морето – изкуствени цветя от
черупки на миди, миниатюри от дърво и керамични съдове.

3. Характеристика на основните икономически показатели в туризма:

а) Брой на международните туристически пристигания
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Според причината на посещенията, международните пристигания са както следва

Съотношението между почиващите португалски и туристи с друга националност е както
следва:

Разбира се, Азорите се посещават най – вече от граждани на ЕС, но в сегмента бизнес
пътувания и визити са чести посещенията и от американци, граждани на ОНД и други.

б) Приходи от международен туризъм

Приходите от туризъм нарастват:

Както е видно от фигурата, приходите от туризъм в страната нарастват, данните от
2006 г са най- ниски, но следва да се има предвид, че те не са пълни, а само за
деветмесечието на 2006 г

в) Постъпления от 1 турист

Средните постъпления от един турист при средна продължителност на престоя от 5 до
7 дена възлизат на около 100 - 150 евро на турист на ден за престоя в зависимост от
предоставените услуги.

г) Разходи за международен туризъм – за последните 5 години (2001-2006 г.)

Както е видно, разходите за туризъм се увеличават, но страната е член на ЕС, ето защо,
има възможност да използва разнообразни програми и средства от фондовете за
покриване на някои дейности по привличане на туристи.
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