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WYCIECZKA NA MADERĘ – zwiedzanie i pobyt.
Termin: 09.04 – 16.04.2019 r. (8 dni).
Cena: 3.800 zł + 10 zł Gwarancyjny Fundusz Ubezpieczeniowy.
Cena obejmuje następujące świadczenia:
- przelot na trasie Warszawa – Funchal – Warszawa Portugalskimi Liniami Lotniczymi. W cenie biletu
bagaż podstawowy 23 kg + podręczny 8 kg. Na pokładzie samolotu serwowany jest posiłek i napoje.
- 7 noclegów w 3 gwiazdkowym hotelu DOM PEDRO GORAJU (www.dompedro.com) ze śniadaniami
bufet i kolacjami w formie bufetu lub wybór z karty + 1 napój wino lokalne, piwo, sok.
- pilota tłumacza BUT Barbara.
- autokar na transfery.
- 2 wycieczki na Maderę Zachodnią i Wschodnią z obiadami w lokalnych restauracjach, transportem
i przewodnikiem lokalnym
- zwiedzanie FUNCHAL z przewodnikiem i transportem.
- ubezpieczenie kosztów leczenia do 10 tys.Euro, nieszczęśliwe wypadki 2 tys.Euro, bagażu 200 Euro.
Cena nie obejmuje:
- wstępów do Ogrodu Botanicznego 10 Euro i wycieczki z przewodnikiem na Lewadę 22 Euro.
- kosztów ubezpieczenia od chorób przewlekłych.
- kosztów rezygnacji z wyjazdu w wysokości 2,8% ceny wycieczki.
- dopłaty do pokoju 1 osobowego.
P R O G R A M W Y C I E C Z K I:
09.04.2019 r. (wtorek).
Godz. 13.00 – zbiórka na MDL Okęcie.
Godz. 15.10 – wylot do LIZBONY, lądowanie godz. 18.25.
Godz. 19.15 - wylot na Maderę, lądowanie 21.00. Transfer do hotelu. Nocleg.
10.04.2019 r. (środa).
Śniadanie i kolacja w hotelu. Dzień wolny.
11.04.2019 r. (czwartek).
Śniadanie. Zwiedzanie FUNCHAL z przewodnikiem lokalnym. Stare miasto, kaplica Świętego Korpusu
z XVI w., targ miejski z 1930r, domy konsulów, katedra z cennymi mozaikami i rzeźbami z drewna,
Muzeum Cukru na terenie dawnej rezydencji osadnika flamandzkiego i kupca Jodo Esmeraldo,
przyjaciela Krzysztofa Kolumba, Aleja Arriaga główny deptak miasta. Wstęp do Ogrodu Quinta do
Palheiro jednego z piękniejszych na Maderze. W 1801 r. Hrabia Carvalhal zbudował dworek myśliwski
i założył ogród. Sprowadził 200 egzotycznych gatunków roślin z całego świata. Zwiedzanie piwnic win
z degustacją. Kolacja i nocleg.
12.04.2019 r. (piątek).
Śniadanie w hotelu.
Godz. 9.00 – spotkanie z przewodnikiem i wyjazd z hotelu na półdniową wycieczkę zwiedzanie
LEVADY. Będzie to łatwy spacer z VILA PARAISO do ROCHAO około1,5 – 2 godz. Po około 1 godz.
spaceru możliwość odpoczynku w lokalnym barze. (obowiązkowe proszę zabrać sportowe buty).
Popołudnie wolne. Kolacja w hotelu.

..................................................
Konto bankowe: 2312 40288 71111 0000 3388 2323, Bank PKO S. A.;
NIP: 526 – 005 – 53 – 31; Koncesja nr 0168;

13.04.2019 r. (sobota).
Śniadanie. Całodzienna wycieczka – objazd zachodniej części Madery. Zwiedzanie CAMARA DE
LOBOS malowniczej wioski rybackiej z kolorowymi łodziami, plantacjami bananów, winnic i sadów
wiśni. CABO GIRAO z klifem morskim o wysokości 580 m i Kaplicą Matki Boskiej Fatimskiej. Od
1931 r. jest to najważniejsze miejsce pielgrzymkowe na wyspie.
RIBERIA BRAVA czyli dzika rzeka. Jedno z najstarszych miast na Maderze (1440 r.), którego historia
wiąże się z rozwojem produkcji cukru. W mieście Muzeum Madery i malowniczy Bulwar nad Oceanem.
SERRA DE AGUA. Miasto słynie z napoju PONCHA (alkohol destylowany z miodu, trzciny cukrowej,
skórki z cytryny i różnych soków owocowych). Napój zagryza się orzeszkami ziemnymi. ENCUEMADA
szczyt o wysokości 1007 m z widokiem na południowe i zachodnie wybrzeże wyspy w tym samym czasie.
PAUL DA SERA jedyna nizina na Maderze na wysokości 1400 m. PORTO MONIZ znane ze swoich
naturalnych wulkanicznych basenów. Obiad w lokalnej restauracji. W powrotnej drodze do hotelu
przejazd przez SEIXAL z naturalnymi basenami i małą wioskę SAN VINCENTE z biało czerwonymi
elewacjami domów. Kolacja i nocleg.
14.04.2019 r. (niedziela).
Dzień wolny. Śniadanie i kolacja w hotelu.
15.04.2019 r. (poniedziałek).
Śniadanie. Przejazd do CAMACHA wioski słynącej z wikliniarstwa, gdzie wyrabia się kapelusze, meble,
różne ozdoby, kuchenne naczynia. Panorama PICO DO AREEIRO 1810 m n.p.m. Postój w RIBEIRO
FRIO „Zimnej Rzece” miasteczku z wieloma przykładami pierwotnej roślinności od wieków
porastającej Maderę. WIOSKA SANTANA z małymi trójkątnymi domami krytymi strzechą, dawniej
stajnie lub mieszkania. Lasy Laurowe wpisane na listę UNESCO. PORTELA punkt widokowy na
wysokości 670 m. PONTA de SAO LAURENCO - fantastyczne połączenie skał i morza, rezerwat
przyrody od 1982 r. Postój w wiosce MACHICO dokąd przybyli odkrywcy wyspy. Miasteczko z
najstarszym kościołem na wyspie i 2 fortami ze wspaniałą plażą. Kolacja i nocleg.
16.04.2019 r. (wtorek).
Śniadanie w formie suchego prowiantu.
Godz. 5.00 – transfer na lotnisko.
Godz. 7.10 – wylot do Lizbony, lądowanie o godz. 8.45.
Godz. 9.35 – wylot do Warszawy, lądowanie w WARSZAWIE o godz. 14.25.
Z A P R A S Z A M Y!!!!!

