MADEIRA - POZNÁVÁNÍ A KVĚTINOVÉ SLAVNOSTI

Poznávací, Pobytový s výlety, Svět s průvodci Periscope

KOMPLETNÍ FOTOGALERIE ZÁJEZDU
NENÁROČNÝ POBYTOVĚ - POZNÁVACÍ ZÁJEZD S LEHKÝMI PROCHÁZKAMI, PŘÍMÉ LETY Z PRAHY, KOMFORTNÍ
ZÁZEMÍ S JEDNÍM MÍSTEM POBYTU PO CELOU DOBU ZÁJEZDU.
Ostrov ležící v Atlantském oceánu je po právu považován za jeden z nejkrásnějších na světě. Po celý rok zde vládne
velmi přívětivé klima, za něž „ostrov věčného jara“, jak se také Madeiře přezdívá, vděčí hlavně teplému Golfskému
proudu. A proto může Madeira všem návštěvníkům, kteří sem míří, s klidným svědomím slíbit stálé a příjemné počasí
s teplotami kolem 20 °C i fascinující gejzír svěží, barevné a vonící subtropické vegetace, úžasných výhledů na horské
štíty, vodopády i příkrá skaliska padající do oceánu. Působivé je ovšem i zdejší kulturní dědictví a vynikající kuchyně –
o tom všem se přesvědčíme při našem zájezdu.
A jako "bonus" nás čekají květinové slavnosti, jedna z největších událostí roku na Madeiře, která bude vrcholit 30. 4.
několikahodinovým průvodem tanečníků samby v nádherných kostýmech nejen na alegorických vozech
ozdobených mnoha květinami. Zajistíme Vám nejlepší místa na tribunu pro pozorování tohoto průvodu.
Pro rok 2023 jsme pro Vás připravili možnost dvou různých kategorií ubytování ve Funchalu po celou dobu pobytu.
Náročnější turisté mohou zvolit ubytování v komfortním 4hvězdičkovém hotelu s vnitřním i venkovním bazénem a bohatými
snídaněmi v pohodlném dosahu pěšky od centra Funchalu. Druhou možností je klidný rodinný penzion, který je v dosahu
centra pěšky nebo autobusem (viz níže Popis ubytování). Po večerech si tak budete moci vychutnat po vlastní ose
jedinečnou atmosféru města spjatou s květinovými slavnostmi a tato ubytování pro Vás budou ideální základnou pro
poznávání Madeiry všemi smysly!
Vydejte se s Periscopem na báječnou dovolenou do ráje přímými lety z Prahy!

TERMÍNY ZÁJEZDŮ
Termín

Délka

Cena

Nástupní místa

Poznámka

24. 4. - 1. 5. 2023
24. 4. - 1. 5. 2023

8 dnů
8 dnů

40 400 Kč
36 800 Kč

letiště Praha
letiště Praha

Enotel Magnólia
Vila Lusitania

CENA OBSAHUJE:
letenku Praha – Funchal a zpět vč.let. tax v ceně 13 000 Kč
7x ubytování ve 4* hotelu nebo v penzionu ve Funchalu (2lůžkové pokoje s WC a sprchou)
7x snídaně
průvodce
dopravu dle programu
cestovní pojištění Uniqa K10S (mj. na stornopoplatky nejen při onemocnění, ale také z důvodu nařízené karantény před
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cestou do zahraničí, dále léčebné výlohy a to vč. onemocnění COVID-19)
CENA NEOBSAHUJE:
spropitné a další výše neuvedené služby a vstupy (např. sjezd na saních od 30 EUR, výlet na katamaránu za delfíny
a velrybami cca 35 EUR, místo na sezení na tribuně během alegorického průvodu cca 30 EUR, další možné vstupy cca 25
EUR)
případné náklady spojené s testováním na Covid-19
PŘÍPLATKY:
1lůžkový pokoj (Hotel Enotel Magnólia): 8 000 Kč
1lůžkový pokoj (Vila Lusitania): 6 000 Kč
5x večeře (Hotel Enotel Magnólia): 4 000 Kč
POZNÁMKY:
V současné situaci CK doporučuje cestovat s cestovním pasem i v zemích EU.
Večeře pro hotelové hosty je možné předem zajistit v místě ubytování, nicméně většina našich klientů volí možnost
stravování v místních restauracích. Těch je v místech ubytování několik v docházkové vzdálenosti. Jídlo bývá velmi dobré,
nabídka pestřejší a cenová hladina mnohdy i nižší než v rámci hotelové restaurace. Penzion možnost večeří nenabízí.
Tento zájezd není vhodný pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace.
MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ VE SKUPINĚ: 12
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PROGRAM:
1. den: Odlet z Prahy na Madeiru, transfer do hotelu.
2. den: Procházka Funchalem včetně starého města Zona Velha, návštěva tržiště Mercado dos Lavradores,
pobřežní promenáda. Odpoledne vyjedeme do čtvrti Monte s kostelem, kde odpočívá poslední český král Karel
I., tropickou zahradou, muzeem minerálů a ochutnávkou proslulého madeirského vína. K návratu lze využít sjezd na
saních (carro de cesto – místní světoznámá atrakce) nebo lanovku.
3. den: Výjezd na náhorní plošinu Paúl da Serra a dále pokračujeme do Rabaçalu, kde se projdeme podél některé ze
známých levád v okolí vodopádu Risco. Zájemci se projdou např. podél levády do Alecrim s výhledy do divokých zelených
údolí a sestoupí ke skrytému jezírku Lagoa do Vento (otužilci se i vykoupou), ze kterého padá dolů známý vodopád
Risco. Za svitu baterek poté překonáme 900 m dlouhý tunel. Poté si prohlédneme nejstarší vavříny na
ostrově v „pohádkovém lese“ v oblasti Fanalu. Podél divokého severního pobřeží (mj. vodopád Véu da Noiva)
a přes městečko Sao Vicente se vrátíme zpět na ubytování.
4. den: Dnešní den nabízí ochutnávku madeirských horských masivů. Vyjedeme až na parkoviště na vrcholu Pico do
Arieiro (1818 m n. m.) a dojdeme si nenáročnou procházkou na vyhlídku Ninho da Manta. V oblasti Ribeiro Frio se nabízí
krátká levadová cesta na vyhlídkové místo Balcões. Přejezd na severní pobřeží Madeiry a návštěva malebné vesnice Porto
da Cruz, kde mj. ochutnáme místní rum z cukrové třtiny, jejíž pěstování v dávných dobách stálo za bohatstvím celého
ostrova. Návrat na ubytování.
5. den: Dnes nás překvapí úplně jiná krajina. Projdeme se poloostrovem São Lourenço, který se pochlubí zejména svými
barevnými lávovými stěnami příkře spadajícími do oceánu. Na konci cesty se nabízí krásné posezení mezi palmami
a posilnění na cestu zpět do výchozího místa. Odpolední návrat do Funchalu. Tento den lze nakombinovat
s plavbou katamaránem na 2-3 hodiny za pozorováním delfínů (možná i velryb). Ostatní využijí čas na detailnější
prohlídku Funchalu (např. botanickou zahradu, park Santa Catarina a další) nebo relax na přímořské promenádě.
6. den: Jednou z nejkrásnějších levadových tras na Madeiře je Caldeirão Verde neboli "zelený kotel". Podél levady se
jde stejnou cestou tam i zpět, lze se tedy procházet v podmanivě bujné vegetaci madeirského severu dle Vašich preferencí.
V Santaně se zastavíme u klasických trojúhelníkových barevných domků se spoustou květin.
7. den: Vyrazíme do oblasti Curralu das Freiras neboli "Údolí jeptišek", které si nejprve prohlédneme z vyhlídky Eira do
Serrado a poté v samotné vesničce můžete vyzkoušet třeba některou z místních proslulých kaštanových specialit. Poté se
vrátíme do Funchalu a čeká nás alegorický průvod s tanečníky samby a spoustou květin v centru Funchalu.
8. den: Závěrečný relax ve Funchalu, odlet z Madeiry a návrat do Prahy.
VÍZOVÉ A ZDRAVOTNÍ POŽADAVKY
Madeira je autonomní oblast, která je součástí Portugalska. Obecně jsou informace shodné s těmi u Portugalska. Případné
odchylky uvádíme níže.
Cestovní doklady: Občané České republiky a Slovenska mohou vstupovat a pobývat na území Portugalska (včetně Madeiry
a Azorských ostrovů) bez zvláštních omezení, a to pouze na základě platného cestovního dokladu nebo průkazu totožnosti. Je
nezbytné, aby dítě, které cestuje společně s rodičem, bylo vybaveno svým vlastním cestovním dokladem. Za platnost
cestovních dokladů a dodržení podmínek vstupu odpovídá cestující. Objednatel zájezdu je povinen nahlásit do CK účast
cizích státních příslušníků. Bližší informace o podmínkách vstupu a pobytu naleznete v češtině na webu www.mzv.cz a ve
slovenštině na www.mzv.sk.
Zdravotní podmínky a doklady: V souvislosti s onemocněním COVID-19 není třeba dokládat bezinfekčnost. Aktuální
podmínky vstupu naleznete vždy na stránkách Ministerstva zahraničních věcí viz níže.
Aktuální podmínky vstupu do Portugalska: jsou pravidelně aktualizovány na webu Ministerstva zahraničních
věcí ZDE. Pro klienty ze Slovenska ZDE.
Aktuální podmínky návratu do ČR: jsou pravidelně aktualizovány na webu Ministerstva zahraničních věcí ZDE.
Zákazník je povinen splnit na své vlastní náklady předepsané zdravotnické či epidemiologické povinnosti a mít s sebou
potřebná potvrzení - viz bod 6.3. Všeobecných smluvních podmínek. Případné odstoupení od smlouvy o zájezdu
z důvodu nesplnění takových povinností podléhá odstupnému (stornopoplatku). Věnujte také pozornost platnosti svých
certifikátů, podmínky vstupu se mohou měnit.

