To nejlepší z Madeiry + KARNEVAL (letecky z Prahy)
16.2. - 23.2. 2023

31 990,00 Kč

Podrobnosti zde: https://www.radynacestu.cz/t/29017/

Průvodkyně:

Simona Chromá

Specialista:

Veronika Bendová, +420 608 859 987 (upřednostňujte prosím e-mail), bendova@radynacestu.cz

Madeira ve víru karnevalu… S průvodcem, který se tu vyzná lépe než místní, zažijete nejen tradiční oslavu. Vychutnáte
si panenskou přírodu a dechberoucí horská panoramata. Okoštujete vynikající koktejly v Poncha barech, masové
špízy i místní rum. Vydáte se mezi vavříny, do Údolí jeptišek či malebné Santany. Nechte se vtáhnout karnevalovou
atmosférou a objevujte Madeiru jako pravý cestovatel!

Na co se můžete těšit
nejstarší vavříny v pohádkovém lese Fanal
typické domky s doškovými střechami
ochutnávky specialit madeirské kuchyně
pestrobarevný karneval ve Funchalu

Co už máte v ceně?
letenka Praha – Funchal – Praha se všemi poplatky
kabinové a odbavované zavazadlo
transfer letiště – hotel – letiště
7x ubytování v 3* hotelu ve dvoulůžkových pokojích
7x snídaně
doprava na všechny výlety uvedené v programu
průvodce po celou dobu (od odletu do návratu, mimo volný program ve městě)
pojištění záruky pro případ úpadku CK

Co cena nezahrnuje?
vstupné na místě
cestovní pojištění
případné přesuny veřejnou dopravou
příplatek za jednolůžkový pokoj: 7 000,00 Kč

Jak je to s jídlem?
během výletů se zastavuje na oběd v restauracích vytipovaných průvodcem a okoštujete tak tradiční madeirské pokrmy
na večeři doporučí průvodce speciality v okolních restauracích

Cestovní pojištění
Koop 60 Covid + STORNO
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150 Kč / den / osoba + STORNO 0 Kč
Koop 100 Covid + STORNO
190 Kč / den / osoba + STORNO 0 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 pro zájemce:
Zahrada orchidejí: 2,5 €
Botanická zahrada: 5,5 €
Tropická zahrada: 12,5 €
lanovka na kopec Monte: 16 €
výlet za pozorováním velryb a delfínů: 49,5 €/os. (v případě zájmu si zaplavat s těmito úžasnými tvory: 68 €/os.)
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Co vše zažijete: den po dni
Čtvrtek 16. února: Odlet z Prahy do Funchalu, hlavního města Madeiry, poté přesun na hotel (cca 35 minut) a následné
ubytování.

Pátek 17. února: Dopoledne si vychutnáme madeirskou metropoli Funchal s úžasnou zahradou orchidejí. Ochutnáme
zdejší víno i tradiční špíz Espetada a odpoledne se vydáme do Údolí jeptišek.
Taxíkem nejprve vyjedemena vyhlídku Boa Vista, kde se nachází netradiční zahrada orchidejí obrostlá mnoha exotickými
květinami. Odtud už se hlavním městem budeme toulat pěšky.
Na tržnici ochutnáme několik druhů exotického ovoce, ve vinařství Oliveiras zase okoštujeme madeirské
víno. Navštívíme katedrálu Sé a radniční náměstí s kostelem Sv. Jana Evangelisty.
Odpoledne vyjedeme na vyhlídku do Údolí jeptišek, ochutnáme místní kaštanové speciality (likér, chléb, koláč). Den ukončíme
"žranicí" v tradiční restauraci, kde dělají pouze masové špízy – národní jídlo Espetada.

Sobota 18. února: Dnes nás čekají nezapomenutelné výhledy a přírodní krásy na východě ostrova. Z Pico do Areeiro
budeme obdivovat nejvyšší horské hřebeny Madeiry, projdeme se k nádherné vyhlídce Balcones a vychutnáme
si dechberoucí panaromata mysu Garajau.
Nejprve vyjedeme na třetí nejvyšší horu Madeiry, Pico do Areeiro – 1818 metrů, 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.
Později nás bude čekat návštěva malebné vesnice Porto da Cruz, která je známá výrobou pálenky z cukrové třtiny. Krátká
procházka podél obvykle rozbouřeného pobřeží až k restauraci, kde doporučujeme ochutnat tu nejlepší chobotnici na světě!
Poslední panoramata nás čekají na mysu Garajau, kde se na útesech nad krásnou pláží tyčí socha Ježíše jako v Riu.

Neděle 19. února: Dnešní den věnujeme poznávání západní části ostrova. Užijeme si výhledy z náhorní plošiny Paul
da Serra, projdeme se vavřínovým lesem Fanal a vykoupeme se v lávových jezírcích v Porto Moniz.
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 a pro otužilce i úžasné
koupání ve skalních lávových jezírcích. Zpátky pojedeme pod útesy severního pobřeží s mnoha vodopády a zastavíme se u
vodopádu Nevěstin závoj.
Na závěr dne zavítáme do rybářské vesnice Camara de Lobos, která je proslulá výrobou lodí. Odtud možnost pěší procházky do
Funchalu (cca 1,5 hodiny podél pobřeží).

Pondělí 20. února: Pustíme se do objevování severních koutů Madeiry, kde se můžeme těšit na panenskou přírodu
bez davů turistů. Navštívíme Santanu s úchvatnými domky s doškovými střechami, projdeme se po pobřeží a
nevynecháme ani ochutnávku lahodného koktejlu v Poncha baru.
Ráno posedíme v kavárně s výhledem na runway, kde můžeme u portugalského koňaku pozorovat dramatická přistání letadel.
Přesun na severní pobřeží do Santany, proslulé typickými domky s doškovými střechami. Bude následovat průjezd
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nedotčenou přírodou minimálně navštěvovanou turisty, hodinová pobřežní procházka do Sao Cristovao, a relax v hospůdce s
úžasným výhledem na severní pobřeží a oceán.
Pokračujeme do malebné vesnice Sao Vicente, vyjedeme pod kostelík Capela de Nossa Senhora de Fátima, odkud
máme okolní kopce a vinohrady jako na dlani a cestou se zastavíme v proslulé Taverna poncha (vezměte si s sebou své vizitky
:)).

Úterý 21. února: Dopoledne může každý cestovatel strávit dle libosti. Odpoledne a ve večerních hodinách ulice
Funchalu pohltí jedinečný madeirský karneval a my budeme u toho.
Doporučujeme využít dopoledne k výjezdu lanovkou na kopec Monte, navštívit zde Tropickou zahradu a vychutnat si tradiční
jízdu na proutěných saních. Odpoledne a ve večerních hodinách ulice Funchalu pohltí jedinečný madeirský karneval a vy budete
u toho.
Madeirský karneval patří na ostrově k těm nejvýznamějším tradičním oslavám a právě dnes vrcholí karnevalové veselí. V ulicích
Funchalu, kudy prochází ten největší průvod, potkáte nespočet různých masek, pestrobarevných zdobných karnevalových kostýmů
a tanečnic vlnících se ve strhujících rytmech. Slavnostní atmosféra zalitá světly a hudbou, kterou musíte zažít na vlastní kůži!

Středa 22. února: Trek polopouštní krajinou mysu Sao Laurenco, který lze zkrátit jízdou na motorovém člunu.
Odpoledne strávíme na horském trhu.
Mys Sao Laurenco je součástí Přírodního parku Madeira s vysokým počtem endemických rostlin, spoustou ještěrek a
hnízdišti tuleňů. Spatříte naprostý kontrast k zelené Madeiře, kterou jste doposud poznali. Na útesech se střídají sedimenty
čediče, vápence a dalších barevných hornin, které dávají celému místu unikátní atmosféru. Po hodině chůze (vlastním tempem) – 3
km - se sejdeme v hospůdce pod vrcholkem a je jen na vás, jestli jej budete chtít ještě zdolat. Výhledy stojí rozhodně za to.
Občerstvíme se a zpět můžete šlapat téměř stejnou cestou (opět 3 km), nebo si užít výhledy na poloostrov z motorového člunu
(cena cca 10€), který vás doveze téměř až k autobusu.
V odpoledních hodinách zavítáme na horský trh. Na této dynamické tržnici nakupuje půlka ostrova každou neděli vždy čerstvé
ovoce a zeleninu, bylinky, kytky, chléb, škvarky, koláče... A pěkně to tu žije. Nechybí samozřejmě poncha a cidra (alkoholický
mošt), často i živá folklorní muzika a tanečky.

Čtvrtek 23. února: Dnes se rozloučíme s tímto nádherným ostrovem uprostřed Atlantik. Poslední den lze využít k
návštěvě muzeí či zahrad, vyzkoušet si jízdu na proutěných saních nebo se vydat na výlet za pozorováním delfínů.
Dopoledne můžete zavítat do Botanické zahrady, některého z muzeí nebo můžete vyjet lanovkou na kopec Monte (580 metrů),
kde lze navštívit kostel s ostatky Karla I. a Tropickou zahradu. Dolů se můžete svézt na tradičních proutěných saních.
Zájemci mohou ještě absolvovat tříhodinový fakultativní výlet motorovými čluny na otevřené moře, kdy vám garantují, že uvidíte
delfíny nebo velryby. Na pobřeží má tato firma bývalé lovce velryb, kteří skenují pobřeží speciálními dalekohledy a navádějí čluny
přímo ke kytovcům (platba výletu průvodci na místě).
Odpoledne odjezd na letiště a návrat do Prahy.
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