To nejlepší z Madeiry + ATLANTICKÝ FESTIVAL (letecky z Prahy)
12.6. - 19.6. 2016

27 990,00 Kč

Podrobnosti zde: https://www.radynacestu.cz/t/24268/

Průvodkyně:

Petra Bujoková

Specialista:

Veronika Bendová, +420 608 859 987, bendova@radynacestu.cz

Výjimečný poznávací zájezd, během kterého uvidíte to nejzajímavější z Madeiry v době velkolepého Atlantického
festivalu s monstrózními ohňostroji. Uvidíte dechberoucí místa. Ochutnáte madeirské víno i místní rum, vykoupete se
v lávových jezírcích a navštívíte Údolí jeptišek. Zažijte s námi fantastickou atmosféru Atlantického festivalu a objevte
čarokrásnou Madeiru!

Na co se můžete těšit
nejstarší vavříny v pohádkovém lese Fanal
typické domky s doškovými střechami
koupání v unikátních lávových jezírcích
velkolepé ohňostroje Atlantického festivalu

Co už máte v ceně?
letenka Praha - Funchal - Praha se všemi poplatky
kabinové a odbavované zavazadlo
7x ubytování v hotelu 3* ve 2lůžkových pokojích, popř. 3lůžkových
7x snídaně formou bufetu
transfer letiště - hotel - letiště
transfer na výlety uvedené v programu
českého průvodce během všech výletů na Madeiře
pojištění záruky pro případ úpadku CK

Co cena nezahrnuje?
vstupné na místě
cestovní pojištění
případné přesuny veřejnou dopravou
příplatek za jednolůžkový pokoj: 3 000,00 Kč

Kde budete ubytováni?

Jak je to s jídlem?
Během výletů se zastavuje na oběd v restauracích vytipovaných průvodcem a okoštujete tak tradiční madeirskou kuchyni.
Na večeři doporučí průvodce speciality v okolních restauracích.
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Cestovní pojištění
EASY
35 Kč / den / osoba
UNIVERSAL + STORNO
60 Kč / den / osoba + STORNO 300 Kč

Důležité informace

Aktuální okolnosti

Program může být přizpůsoben aktuálním okolnostem na místě. Časy příjezdu a odjezdu budou upřesněny v pokynech před
zájezdem.

Program není povinný

V případě individuálního zájmu můžete absolvovat jen vybranou část programu a sejít se později na určeném místě srazu.

Prohlídky památek

Průvodce neprovádí klienty uvnitř památek, pokud není v programu uvedeno jinak.

Vstupné
Plavba plachetnicí
Dospělý: 920,00 Kč
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Co vše zažijete: den po dni
Neděle 12. června: Odlet z Prahy do Funchalu, hlavního města Madeiry, poté transfer na hotel (doba transferu cca 35
minut).

Pondělí 13. června: Prohlídka Funchalu, zahrada orchidejí a velkolepý ohňostroj.
Taxíkem pojedeme na vyhlídku Boa Vista. Nachází se zde netradiční zahrada orchidejí obrostlá mnoha exotickými
květinami (vstup 2,5 €).
Poté sejdeme do centra starého města, na tržnici ochutnáme několik druhů exotického ovoce, ve vinařství Oliveiras
okoštujeme madeirské víno. Podíváme se i na radniční náměstí a navštívíme katedrálu Sé.
Každou červnovou sobotu večer ožívá funchalský přístav monstrózními ohňostroji v rámci Atlantického festivalu! Ohňostroje skvěle
doplňuje hudební reprodukce a po skončení ohňostrojů hrají v přístavu různé místní kapely.

Úterý 14. června: Celodenní výlet za poznáním západní části ostrova.
Dnes se seznámíme se západní částí Madeiry, kde se nad modrým Atlantikem tyčí ty nejvyšší útesy celého ostrova.Nejprve
zamíříme přes průsmyk Encumeada na náhorní plošinu Paul da Serra. Touto plání, v níž budeme často projíždět hustými
mraky a vzápětí nad námi zase vykoukne azurově modré nebe, budeme směřovat až do pohádkového lesa Fanal. Zde se projdeme
mezi nejstaršími vavříny na ostrově.
Krásnými horskými scenériemi sjedeme do malebného Porto Moniz, kde bude dostatek času na oběd i úžasné koupání ve
skalních lávových jezírcích. Zpátky pojedeme pod útesy severního pobřeží s mnoha vodopády, zastávka u vodopádu Nevěstin
závoj, návštěva proslulé Taverna poncha.

Středa 15. června: Celodenní výlet za poznáním východní části ostrova.
Nejprve vyjedeme na třetí nejvyšší horu Madeiry, Pico do Areeiro 1818m, odkud se otevírá úchvatný pohled na nejvyšší
horu, okolní masívy a údolí. Lesní krajinou sjedeme do Ribeiro Frio, kde jsou sádky pstruhů a možnost 45minutové procházky
přes starý vavřínový les na krásnou vyhlídku Balcones.
Vyhlídka na nejvýchodnějším mysu ostrova, Ponta de Sao Lourenco, kde začíná naprostý kontrast k dosud zelené Madeiře, a
to polopouštní krajina. Poslední panoramata dnešního dne si vychutnáme na mysu Garajau, odkud vede lanovka
na nádhernou oblázkovou pláž. Nad ní se tyčí útes se sochou Ježíše. Zájemci zde mohou výlet skončit, relaxovat na pláži a zpět
na hotel se dopravit taxíkem.

Čtvrtek 16. června: Pobřežní trek do Porto da Cruz
Vysoké útesy Madeiry nenabízí mnoho pobřežních stezek, ale jedna, lehce adrenalinová, se zde přece jen najde.
Ve stráních nad městečkem Machico se napojíme na canicalskou levádu a zanedlouho začneme zlehka stoupat do sedla Boca
do Risco. Odtud již vede udržovaná pěšina po skalních útesech směrem k Porto da Cruz. Některá místa zde jsou
exponovaná, ale zvládají to i lidé trpící závratí. Tuto fantastickou túru zakončíme degustací rumu, výborným obědem (vyhlášená
je zde chobotnice). Pokud byste si na trek netroufali, náš autobus vás zaveze přímo do Porto da Cruz a budete tak mít více času na
koupání.
ČAS: 4 hodiny / DÉLKA: 11 kilometrů / PŘEVÝŠENÍ: 150 metrů při výstupu, zanedbatelné při sestupu

Pátek 17. června: Celodenní výlet za poznáním severní části ostrova.
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Ráno vyrazíme na vyhlídku nad letištní dráhou, odkud můžeme sledovat lehce adrenalinová přistání či starty letadel. Následuje
přesun na severní pobřeží do Santany, proslulé typickými domky s doškovými střechami.
Po velké turistické atrakci pokračujeme nedotčenou přírodou minimálně navštěvovanou turisty, hodinová pobřežní procházka do
Sao Cristovao a závěrečný relax v hospůdce s úžasným výhledem na severní pobřeží a oceán.
Cestou zpět zastávka v proslulé Taverna poncha (vezměte si s sebou své vizitky :)).

Sobota 18. června: Tento den nás čekají výhledy a koupání na jihozápadním pobřeží.
Na ranní kávičku zajedeme do městečka Ribeira Brava s kostelem, kam chodí lidé obdivovat obrovské křišťálové
lustry z Kamenického Šenova.
Projdeme se banánovou plantáží, ve vesnici Calheta ochutnáme místní rum a medový koláč v továrně na zpracovnání
cukrové třtiny. Serpentínami se vyšplháme na vyhlídku nad Paul do Mar a bosí se projdeme po 15 druzích povrchů, všech
pocházejících z Madeiry – eukalyptové a vavřínové listí, kůra stromů, šišky, písek, bahno, leváda, lávové kameny...
Dnešní poznávací cestu završíme v rybářské osadě Camara de Lobos, kde zavítáme do nejstaršího kostela na ostrově a na závěr
do vyhlášeného Poncha baru. Odtud možnost 4 km procházky zpět na hotel podél pobřeží.

Neděle 19. června: Transfer na letiště, odlet zpět do ČR.
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