MADEIRA - KARNEVAL a poznání ostrova

Poznávací, Svět s průvodci Periscope, Zimní

KOMPLETNÍ FOTOGALERIE ZÁJEZDU
MENŠÍ SKUPINA, NENÁROČNÝ POBYTOVĚ - POZNÁVACÍ ZÁJEZD S LEHKÝMI PROCHÁZKAMI, PŘÍMÉ LETY Z PRAHY.
Květinový ostrov uprostřed Atlantiku si vás získá, ať už se sem vypravíte v jakoukoliv roční dobu. Na Madeiře to žije po celý
rok, ale jednou z největších tradičních událostí je každoročně únorový karnevalový průvod v rytmu samby, který vede
centrem hlavního města Funchalu a připomíná ten proslulý brazilský v Rio de Janeiru. Ovšem na Madeiru to budete mít
o něco blíž… Navíc vám zajistíme ideální místa k pozorování průvodu z tribuny podél hlavní třídy! Ale karneval bude jen
třešničkou na dortu při poznávání tohoto okouzlujícího portugalského ostrova. V pohodovém tempu se projdeme po
levádách, objevíme nádherné vyhlídky na rozeklaná skaliska i divoký mořský příboj a v neposlední řadě ochutnáme
vyhlášené místní speciality. U oceánu přitom bude stále kolem dvaceti stupňů, místní klima je zkrátka jedinečné!
Po celou dobu budete ubytováni na jednom místě. Osvědčený a klienty oblíbený 3* hotel Orquidea leží
v samotném centru Funchalu a nabízí možnost vychutnat si atmosféru staré části města s řadou obchůdků a restaurací.
Panoramatická terasa hotelu je navíc jako stvořená pro relax, spojený s těmi nejlepšími pohledy na Funchal.
Vydejte se s Periscopem uprostřed zimy na báječnou dovolenou do ráje přímými lety z Prahy!

TERMÍNY ZÁJEZDŮ
Termín

Délka

Cena

Nástupní místa

17. 2. - 24. 2. 2023

8 dnů

34 900 Kč

letiště Praha

Poznámka

CENA OBSAHUJE:
letenku Praha – Funchal a zpět vč. let. tax ve výši 11 000 Kč
7x ubytování ve 3* hotelu ve Funchalu (2lůžkové pokoje s příslušenstvím)
7x snídaně
průvodce
dopravu dle programu
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 35 EUR, místo na tribuně na hlavní karnevalový průvod cca 30 EUR, jednosměrná jízda lanovkou 11 EUR,
tropická zahrada 12,50 EUR)
případné náklady spojené s testováním na Covid-19
PŘÍPLATKY:
1lůžkový pokoj, VHODNÉ PRO SÓLOCESTOVATELE: 4 500 Kč
5x večeře: 3 250 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 místě ubytování několik v docházkové vzdálenosti. Jídlo bývá velmi dobré, nabídka pestřejší
a cenová hladina mnohdy i nižší než v rámci hotelové restaurace.
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V závislosti na dostupnosti letů je možný posun zájezdu o 1-2 dny.
Tento zájezd je vhodný i pro osoby s omezenou schopností pohybu, pokud ovšem omezení není takového rozsahu, aby
činilo potíže s chůzí při lehké turistice a při procházkách v přírodě.
Tento zájezd není vhodný pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace.
MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ VE SKUPINĚ: 10
●
●

●

PROGRAM:
1. den: Odlet z Prahy na Madeiru, transfer do hotelu.
2. den: Společná procházka za největšími zajímavostmi centra města Funchal (např. katedrála Sé, pobřežní
promenáda, stará část Zona Velha, tržiště Mercado dos Lavradores). Karnevalová atmosféra a navečer pozorování
hlavního pestrobarevného průvodu tanečníků v kostýmech za rytmů samby.
3. den: Dnes vyrazíme do oblasti Rabacalu, kde se projdeme podél některé ze známých levad v okolí vodopádu Risco. Za
svitu baterek překonáme 900 m dlouhý tunel. Při návratu do hotelu si ještě zajedeme na výhledy z 600 m vysokého útesu
Cabo Girao.
4. den: Přejezd horskou silnicí do sedla Eira do Serrado. Výstup na plošinu s výhledem do Údolí jeptišek, kam lze následně
sejít i pěšky turistickou stezkou s krásnými pohledy na městečko Curral das Freiras pod příkrými skalisky madeirského
centrálního masivu. Odpoledne čtvrť Monte, tropická zahrada, muzeum minerálů, ochutnávka madeirského vína. Na úbočí
Monte možnost vyzkoušet nejznámější madeirskou atrakci - jízdu z kopce v dřevěných saních. Případně lze navštívit
i botanickou zahradu.
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 nebo relax na přímořské promenádě.
6. den: Dnešní den nabízí ochutnávku madeirských horských masivů, divokého pobřeží i místních
tradic. Z parkoviště na vrcholu Pico do Arieiro dojdeme na vyhlídku Ninho da Manta. Přejezd přes Sao Vicente do Porto
Moniz k vulkanickým jezírkům. Budeme projíždět severním pobřežím Madeiry, které se nám vryje do paměti mohutným
příbojem a kouzelnými pohledy na strmá pobřežní skaliska.
7. 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.
8. den: Odlet z Madeiry a návrat do ČR.
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.

