LETNÍ RELAX NA MADEIŘE s turistikou a koupáním

Poznávací, Poznávací s turistikou, Pobytový s výlety, Svět s průvodci Periscope

KOMPLETNÍ FOTOGALERIE ZÁJEZDU
PŘÍMÉ LETY Z PRAHY, MENŠÍ SKUPINA DO 14 OSOB.
Madeira je ostrovním rájem, kde můžete načerpat síly a zhluboka se nadechnout čistého oceánského vzduchu. Nabízí vše,
co můžete očekávat od skvělé aktivní dovolené - úžasné horské scenérie plné zeleně a květin, nekonečné možnosti turistiky,
ale i koupání nebo lodní výlety. K tomu si připočtěte výborné madeirské gastronomické speciality za přijatelné ceny nebo
v neposlední řadě po celý rok příjemné klima.
Program volíme tak, aby umožňoval jak aktivní lehčí (a variantně i náročnější) turistiku, tak zároveň některý den možnost
celodenního relaxu s koupáním u moře (příp. lze některé dny domluvit zcela individuální program v závislosti na
individuálních preferencích, hotely jsou ideální základnou ať už pro celodenní pobyt u oceánu nebo později objevování
Funchalu a čtvrti Monte). Maximální obsazení skupiny je 14 klientů. Cílem není spěchat, ale užít si Madeiru všemi
smysly.
Pro co nejkomplexnější poznání Madeiry volíme dvě místa pobytu, poklidné přímořské letovisko Porto Moniz na
severozápadním cípu Madeiry a hlavní město Funchal. Pro ubytování na tomto zájezdu volíme ubytování v osvědčených
hotelech, a to 4 noci přímo u světově proslulých lávových bazénků v Porto Moniz a 4 noci v centru Funchalu v dochozí
vzdálenosti od všech zajímavostí centrálního města.

TERMÍNY ZÁJEZDŮ
Termín

Délka

Cena

Nástupní místa

13. 7. - 21. 7. 2023
27. 7. - 4. 8. 2023
17. 8. - 25. 8. 2023

9 dnů
9 dnů
9 dnů

36 800 Kč
36 800 Kč
36 800 Kč

letiště Praha
letiště Praha
letiště Praha

Poznámka

CENA OBSAHUJE:
letenku Praha – Funchal a zpět vč. let. tax ve výši 11 000 Kč
dopravu dle programu
4x ubytování ve 2-3* hotelu v Porto Moniz a 4x ubytování ve 3* hotelu ve Funchalu (2lůžkové pokoje s WC a sprchou)
8x snídaně
lanovka v Achadas da Cruz
průvodce
cestovní pojištění Uniqa K10S (mj. na stornopoplatky nejen při onemocnění, ale také z důvodu nařízené karantény před
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, další možné vstupy cca 25 EUR)
případné náklady spojené s testováním na Covid-19
PŘÍPLATKY:
1lůžkový pokoj: 5 500 Kč
6x večeře: 3 900 Kč
POZNÁMKY:
V současné situaci CK doporučuje cestovat s cestovním pasem i v zemích EU.
Večeře 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.
Tento zájezd není vhodný pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace.
MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ VE SKUPINĚ: 10
●

●

●
●

●
●

●

PROGRAM:
1. den: Plánovaný přímý let z Prahy do Funchalu, transfer do hotelu v Porto Moniz (4 noci), večerní procházka po promenádě
u oceánu.
2. den: Několikahodinová vycházka s nádhernými výhledy po rovinaté levádě v okolí vesničky Lamaceiros. Díky zdejší
husté vegetaci a terasovitým políčkům plným zeleně se Madeiře někdy říká „evropské Bali“. V Porto Moniz koupání
v lávových bazénech, relax na pobřežní promenádě, příp. další možnosti turistiky.
3. den: Západ ostrova většině cestovatelů zůstane ukrytý, protože ve svém itineráři již nenajdou přes ostatní madeirské
perly prostor a čas, aby se sem vypravili. Přitom však nabízí jedny z nejkrásnějších pohledů na neskutečně strmé
madeirské útesy. Vyhlídky od kostelíku Nossa Senhora da Boa Morte nebo na nejzápadnějším výběžku Madeiry Ponta
do Pargo patří k tomu nejlepšímu, co Madeira nabízí. K tomu si zde prohlédneme rozeklanou krajinu plnou opuštěných
stavení a osvěžíme se v některém z místních „zapadlých“ barů. Odpoledne si prohlédneme zblízka další madeirskou
specialitu, zemědělská políčka u oceánu přístupná jedině lanovkami z okolních kopců. Ideální příležitost k tomu bude
v Achadas da Cruz, kde za příznivých povětrnostních podmínek právě jednu z takových lanovek, údajně nejstrmější
v Evropě, využijeme.
4. 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. Cestou zpět si prohlédneme nejstarší vavříny na
ostrově v „pohádkovém lese“ v oblasti Fanalu.
5. den: Projedeme se cestou plnou nádherných vyhlídek po rozeklaném severním pobřeží a vydáme se na
královskou Levadu do Rei, která nás provede vavřínovým pralesem v okolí městečka Sao Jorge. Po cestě se zastavíme mj.
také u vodopádu Véu da Noiva a skalnatých útvarů Ribeira da Janela. Ubytování ve Funchalu (4 noci) a krátká
společná procházka za největšími zajímavostmi centra města (např. katedrála Sé, pobřežní promenáda, stará část Zona
Velha, tržiště Mercado dos Lavradores).
6. den: Nabízí se výlet za ochutnávkou nejvyšších partií ostrova, do nitra madeirského centrálního masivu. Vyrážíme
z vysokohorského parkoviště pod vrcholem Pico do Arieiro (1818 m n. m.), odkud se lze dostat vydatnou několikahodinovou
túrou na nejvyšší vrchol Madeiry Pico Ruivo (1862 m n. m.) a poté sestoupit na parkoviště Achada do Teixeira (1600 m
n.m.). Ostatní se mohou svézt mikrobusem na cílové parkoviště a odsud nenáročnou stezkou vyjít na nejvyšší vrchol Pico
Ruivo taktéž. Ať půjdete jakoukoliv cestou, čekají vás dechberoucí rozhledy do všech směrů.
7. den: Výlet na poloostrov São Lourenço, který se vedle suchomilné květeny pochlubí svými barevnými lávovými
stěnami příkře padajícími do oceánu. Tento den je možné výlet nakombinovat s plavbou katamaránem na 2-3 hodiny za
pozorováním delfínů (možná i velryb), po cestě loďkou je i prostor pro koupání v oceánu. Ostatní využijí čas na detailnější
prohlídku Funchalu.
8. den: Madeira vzhledem ke strmým terénům nenabízí mnoho možností pro pobřežní turistiku. Výjimkou je stezka do
Porto da Cruz, která nabízí strhující výhledy na divoké severní pobřeží, poloostrov São Lourenço a Orlí skálu. Odměnou
bude občerstvení i možnost koupání v Porto da Cruz a na závěr ochutnávka místních rumů.
9. den: Dopoledne ještě poslední rozloučení s Funchalem, příp. se lze vydat do čtvrti Monte s kostelem, kde odpočívá
poslední český král Karel I., a s tropickou zahradou. K návratu lze využít místní světoznámou atrakci, sjezd na dřevěných
saních nebo lanovku. Odpoledne přesun na letiště a odlet zpět 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.

