poznávací zájezd s lehkou turistikou

KOUZELNÝ OSTROV

MADEIRA

KVĚTINOVÝ FESTIVAL a hornatý ostrov věčného jara

26.4. – 3.5.2021

(po-po)

č.zájezdu 3226041

Úspěšný a oblíbený zájezd naší CK. Oblast nabízí opravdu nádherné scenérie
a kouzelnou přírodu. Hotelové ubytování v centru Funchalu je velmi výhodné
pro poznávání města i ostrova. Kousek od ubytování je tržnice a obchodní
domy, ulice plná restaurací, lanovka na Monte i pobřežní promenáda.

Program:
podrobné informace obdrží účastníci týden před odjezdem
1.den: sraz na letišti v Praze. Přímý let do Funchalu. Ubytování na hotelu
a prohlídka centra města, nocleh.
2.den: po snídani přejezd na poloostrov Sao Lourenco. Nenáročná túra (cca 3 hodiny) poloostrovem, kde krajina
připomíná Island. Nádherné výhledy na moře, překrásné skalní útesy a sopečné vyvřeliny. Prainha – zastávka na
okoupání v Atlantiku na jediné přírodní písečné pláži ostrova. Cestou zastávka na vyhlídce nad Machico
s pozorováním startujících a přistávajících letadel. Procházka (cca 2 hod.) kolem levády Canical s výhledy.
Nocleh.
3.den: po snídani výjezd na vyhlídku Eira do Serrado. Jedná se o vyhlídku ve výšce 1006 metrů přímo v srdci
ostrova. Zájemci pěší sestup do města Curral das Freiras (pověstný „úkryt jeptišek“). Ukrývaly se zde v divoké
přírodě v 16. století před piráty. Ochutnávka pověstných likérů a dalších specialit z jedlých kaštanů (například
výborné polévky). Zájemci si mohou tento den udělat fakultativní výlet lodí na ostrov Porto Santo s prohlídkou
ostrova a koupáním a opalováním na dlouhé písečné pláži. Cena výletu ja cca 60,- euro (není v ceně zájezdu).
Individuálně návštěva výroby vína Madeira. Večeře, nocleh.
4.den: po snídani na náhorní planinu Paul da Serra (kamenitá planina bez stromů plná větrných elektráren)
s výhledy na vrcholy. Přejezd přes Rabacal. Dopolední túra kolem krásné levády Janela s tunely. Prohlídka Porto
Moniz s koupáním v přírodních lávových bazénech. Cestou zastávka na prohlídku skály „Neptunův prst“
v Ribeira da Janela. Nocleh.
5. den: po snídani výjezd do sedla Encumeada. Krátká túra (cca 3 hod.) kolem levády Rabacas a levády do Notre
přes tunely a zpět do sedla. Sao Vicente – prohlídka lávových jeskyní Grutas de Sao Vicente a muzea
vulkanologie. Cabo Girao – druhý nejvyšší útes v Evropě. Zastávka na vyhlídkové prosklené plošině
s úchvatnými pohledy na moře v hloubce. Návrat na hotel, nocleh.
6.den: po snídani výjezd na Pico do Arieiro (1818 m). Krásná turistika přes vyhlídky na okolní hory, tunely a po
schodech na chatu a výstup na nejvyšší vrchol ostrova Pico Ruivo (1862 m). Celá trasa cca 3 hodiny. Sestup na
Achada da Teixeira. Zájemci mohou jet přímo na Achadu a výstup na vrchol a zpět. Trasa cca 2 hodiny.
Zastávka na prohlídku krásných domečků v Santaně a na pstruhy v Ribeiro Frio. Zájemci nenáročná túra (cca 1
hod) kolem levády na Balkóes – Balkóny. Návrat na ubytování, nocleh.
7.den: po snídani výjezd lanovkou na Monte (cena cca 15,-Eur). Prohlídka nádherné botanické zahrady s velkou
expozicí orchidejí. Kostel Panny Marie, kde je pochován poslední rakouský císař Karel I. Habsburský. Sjezd do
údolí na sáňkách – proutěných koších na dřevěných lyžích. Jedná se o prvotřídní atrakci ostrova (cena cca 15,Eur). Odpoledne účast na největší atrakci ostrova – květinovém korzu na nábřežní promenádě města.
Individuální prohlídka města. Nocleh.
8.den: po snídani návštěva rybí a zeleninové tržnice, nákupy. Dopoledne odjezd na letiště. Cestou zastávka
Camacha – výroba košíků a krásné městečko Santa Cruz. Odpoledne příjezd na letiště a odlet zpět do Prahy.
Přílet do Prahy před půlnocí.
cena : 28.680,- Kč/osobu
Min. počet účastníků: 7 osob.
Cena zahrnuje: leteckou dopravu na ostrov a zpět, letištní a bezpečnostní taxy, palivový příplatek, dopravu po
ostrově, 7x ubytování se snídaní, průvodce, pojištění CK proti úpadku a kompletní cestovní pojištění typ A30.
Slevy : včasný nákup (smlouva a záloha 14.000,-Kč/os) do 31.12.2020
do 31.01.2021

- 400,-Kč
- 200,-Kč

Ubytování : 7x - malý hotel v centru Funchalu. Pokoje jsou dvoulůžkové a mají vlastní sprchu a WC.
Stravování : jednoduchá snídaně v restauraci hotelu. Další strava je individuální.
Doprava:
na ostrov a zpět letecká a po ostrově pronajatým osobním vozem, případně mikrobusem.

