MADEIRA – ostrovní ráj s turistikou a koupáním

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

KOMPLETNÍ FOTOGALERIE ZÁJEZDU
Zveme vás na portugalský ostrov Madeira, pro mnohé ráj na světě s věčně příjemným klimatem, nádhernou a rozmanitou
krajinou a bujnou vegetací plnou endemických rostlin. Projdeme se podél levád, důmyslných zavlažovacích kanálů, které po
staletí slouží k distribuci vody po celém ostrově. Prozkoumáme hornaté vnitrozemí Madeiry, do výšky přes 1 500 m n. m. se
dostaneme za méně než hodinu jízdy od oceánu. Čekají nás nádherné vyhlídky, divoké rozeklané pobřeží a oceán bude
neustále na dohled. Madeiru si prochodíme i méně frekventovanými, ale neméně krásnými trasami.
Turistiku spojíme s příjemnou relaxací u oceánu. Staňte se s námi experty na Madeiru!
Ubytováni budeme na dvou osvědčených místech – na dosah vln Atlantiku v Porto Moniz v bezprostřední blízkosti
jedinečných lávových bazénů a v centru hlavního města Funchal.
Čekejme skvělé přímořské klima a teploty mezi 20 až 25 stupni.
V době konání zájezdu bude ve Funchalu probíhat spojený festival květin a vína s expozicemi nádherných
madeirských květů a ochutnávkami vín.
Informace k testu COVID, nutnému pro vstup na Madeiru najdete v záložkách Informace k zájezdu a Vízové a zdravotní
požadavky.

TERMÍNY ZÁJEZDŮ
Termín

Délka

Cena

Nástupní místa

Poznámka

CENA OBSAHUJE:
letenku Praha – Funchal vč. let. tax ve výši 9 000 Kč
dopravu dle programu
4x ubytování v Porto Moniz a 3x ubytování ve 3* hotelu v centru Funchalu (2lůžkové pokoje s WC a sprchou, bez ledničky)
7x snídaně
průvodce
cestovní pojištění UNIQA K6S s připojištěním COVID a pojištění proti úpadku CK
CENA NEOBSAHUJE:
spropitné a další výše neuvedené služby a vstupy (např. sjezd na saních od 30 EUR, jednosměrná jízda lanovkou 11 EUR,
Tropická zahrada Monte 12,50 EUR)
PŘÍPLATKY:
1lůžkový pokoj: 4 000 Kč
5x večeře: 3 000 Kč
SLEVY:
2.5 % - děti a mládež do 25 let - nelze sčítat s dalšími slevami
2.5 % - osoby starší 65 let - nelze sčítat s dalšími slevami
POZNÁMKY:
V současné situaci CK doporučuje cestovat s cestovním pasem i v zemích EU.
Na zájezd se vztahuje pouze věková a věrnostní sleva.
Večeře je možné předem zajistit v místě ubytování, nicméně řada našich klientů volí možnost stravování v místních
restauracích. Těch je v místech ubytování několik v dochozí 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: 14
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PROGRAM:
1. den: Odlet přímým letem z Prahy na Madeiru a ubytování na 4 noci na severozápadním cípu Madeiry v Porto Moniz.

2. den: Několikahodinová vycházka v okolí vesničky Lamaceiros, baterky s sebou. Díky zdejší husté vegetaci a terasovitým
políčkům plným zeleně se Madeiře někdy říká „evropské Bali“. V Porto Moniz koupání ve světově proslulých lávových
bazénech, případně relax na pobřežní promenádě nebo další možnosti turistiky.
3. den: Projedeme se cestou plnou vyhlídek po rozeklaném severním pobřeží a vydáme se na královskou Levadu do Rei,
která nás provede vavřínovým pralesem v okolí městečka Sao Jorge.
4. den: Vyjížďka přes náhorní plošinu Paúl da Serra do Rabaçalu, kde se projdeme podél některé ze známých levád v okolí
vodopádu Risco. Za svitu baterek překonáme 900 m dlouhý tunel. Návrat přes nejzápadnější výběžek ostrova Ponta do
Pargo.
5. den: Dnes nás čeká celodenní túra hornatým vnitrozemím, kde se nám za příznivého počasí otevřou výhledy do všech
stran. Z Achady do Teixera se vydáme vysokohorskou krajinou až na rozcestí Boca do Torrinhas a sestoupíme do Curralu das
Freiras neboli „Údolí jeptišek“. Po cestě budeme procházet pod nejvyšším madeirským vrcholem Pico Ruivo, kam se zájemci
mohou také vydat. Není nutné absolvovat celou túru, lze si užít nádherných výhledů, vrátit se zpět na výchozí místo a přejet
s řidičem do Curralu das Freiras. Přesun na ubytování do hlavního města Funchalu.
6. den: Dnes nás překvapí úplně jiná krajina. Projdeme se poloostrovem São Lourenço, který se vedle suchomilné květeny
pochlubí svými barevnými lávovými stěnami příkře spadajícími do oceánu. Odpoledne můžeme využít k pobytu a prohlídce
Funchalu, případně se lze vydat 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.
7. den: Jednou z nejkrásnějších levádových tras na Madeiře je Caldeirão Verde neboli „zelený kotel“, pro zdatnější
s možností prodloužení na levádu Caldeirão do Inferno. Podél levády se jde stejnou cestou tam i zpět, lze se tedy procházet
v podmanivě bujné vegetaci madeirského severu dle vašich preferencí.
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.

