Madera

3 295 zł*/os. przy grupie 40 uczestników + 3 osoby opieki
3 475 zł*/os. przy grupie 30 uczestników + 2 osoby opieki
3 675 zł*/os. przy grupie 22 uczestników + 2 osoby opieki
* cena przelotów może ulec zmianie z uwagi na zróżnicowany koszt biletów lotniczych.

1. Dzień:
Zbiórka na lotnisku 2 godz. przed odlotem. Przelot na Maderę (ok. 4,5 godz.). Przejazd do hotelu
Zakwaterowanie. Obiadokolacja, nocleg.

2. Dzień:
Po śniadaniu wyjazd na zwiedzanie zachodniej części wyspy. Wizyta na punkcie widokowym
Cabo Girao (drugim, co do wysokości w Europie klifie -589 m n.p.m., ze widokiem na zatokę
Funchal. Przejazd do Ribeira Brava (rybackiej wioski, której nazwa w tłumaczeniu oznacza Dziką
Rzekę). Spacer po okolicy: kamienista plaża, pozostałości niewielkiego fortu z XVII w., kościół
św. Benedykta. Przejazd przez Przełęcz Encumenada (która znajduje się między dwiema
najgłębszymi na wyspie dolinami) z punktem widokowym na północne i południowe wybrzeże
wyspy. Przejazd do Sao Vincente (malowniczej, rolniczej wioski). Dalej zwiedzanie Centrum
Wulkanicznego (z malowniczymi jaskiniami, korytarzami z zastygłej lawy i wodnymi kaskadami
oraz projekcją trójwymiarowego filmu o powstawaniu wyspy). Następnie przejazd do Porto Moniz
(to popularny kurort z naturalnymi basenami skalnymi). Spacer po niezwykłym płaskowyżu Paul
da Serra (zwanym górskim wrzosowiskiem lub tundrą maderyjską; gdzie można podziwiać
prastary las laurowy objęty patronatem UNESCO). Dalej przejazd do Calheta (spokojnego
nadmorskiego kurortu położonego wśród winnic i plantacji bananów z piaszczystą plażą, co jest
rzadkością na wyspie). Powrót do hotelu. Obiadokolacja. Nocleg.
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3. Dzień:
Po śniadaniu przejazd do Fuchnal (stolicy wyspy). Wjazd na punkt widokowy Pico dos Barcelos
(355 m n.p.m. ze wspaniałą panoramą na położone poniżej miasto). Spacer i zwiedzanie: okolice
portu; Sé Catedral (XV w. katedra w stylu manuelińskim), budynek parlamentu Madery, cytadela
św. Wawrzyńca, słynna winiarni The Old Blandy Wine Lodge (założonej przez Johna Blandy’ego,
który zapoczątkował trwającą do dziś tradycję winiarską na wyspie), targ miejski (Mercado dos
Lavradores, najbardziej kolorowa częśc miasta). Powrót do hotelu. Obiadokolacja. Nocleg.

4. Dzień:
Po śniadaniu wyjazd na zwiedzanie wschodniej części wyspy. Na początek spacer ok. 3 km w obie
strony (zalecane buty trekingowe i nieprzemakalna kurtka) wzdłuż Lewady (to system kanałów
irygacyjnych o łącznej długości ok. 2500 km, dostarczających wodę do pól uprawnych wewnątrz
wyspy; gdzie rosną malownicze lasy wawrzynowe oraz wrzosowiska) przez tunele, w okolicach
wodospadów, u stóp najwyższych szczytów Madery. Następnie przejazd do Faial (małego fortu),
gdzie można podziwiać majestatyczne skały Penha d’Aguia i dalej do Santana (niewielkiej
miejscowości znanej ze skansenu trójkątnych domów krytych strzechą). Następnie przejazd do
Machico (to kurort, z najstarszym na wyspie kościołem Capela dos Milagres, ładną plażą i
promenadą; tu właśnie przybili do brzegu odkrywcy Madery. Następnie przejazd z krótkimi
postojami w urokliwych miasteczkach Santa Cruz i Canico de Baixo oraz w Garajau, które słynie z
mniejszej repliki pomnika Chrystusa Zbawiciela z Rio de Janeiro. Powrót do hotelu.
Obiadokolacja. Nocleg.

5. Dzień:
Po śniadaniu, wykwaterowanie przejazd na lotnisko w Lizbonie. Wylot do Polski. Przylot i
zakończenie wyjazdu w godzinach wieczornych.
Program ramowy kolejność zwiedzania może ulec zmianie. Istnieje możliwość jego modyfikacji.

Świadczenia zawarte w cenie:
przelot samolotem oraz opłaty lotniskowe (tylko bagaż podręczny; bagaż główny dodatkowo
płatny),
transfer lotnisko – hotel/hostel – lotnisko,
przejazd autokarem podczas wycieczki,
zakwaterowanie: 4 noclegi w hotelu/ hostelu pokoje 3-4 osobowe z łazienkami,
wyżywienie: 4 śniadania, 4 obiadokolacje,
ubezpieczenie NNW, KL oraz bagażu,
opieka pilota wycieczek.

Dodatkowo płatne:
wstępy i przewodnicy miejscowi, bilety komunikacja miejska -od 50 EUR/os. (zależnie od
wybranych wstępów).
Wydatki własne.
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