
To najkrajšie z Madeiry
8 DŇOVÝ POZNÁVACÍ ZÁJAZD

Termíny 
8 dní/7 nocí

Cena za osobu 
na základnom lôžku 

Cena za  osobu 
na prístelke

15.05. - 22.05. 1 510 1 500
02.10. - 09.10. 1 250 1 240

V cene je zahrnuté: 7x ubytovanie v 3* hoteli s raňajkami, letecká doprava Viedeň  Funchal  Viedeň, transfer letisko  hotel  letisko, autokarová 
doprava počas okruhu, sprievodca CK, prehliadky podľa programu bez vstupov. Povinné príplatky: servisné poplatky 220 EUR/os., palivový a emisný 
príplatok 25 EUR/os., pobytová taxa (platba na mieste cca 2 EUR/os./noc). Odporúčaný doplatok: komplexné cestovné poistenie (vrátane poistenia 
COVID) KOMFORT 3,70 EUR/os./deň alebo poistenie PLUS 4,70 EUR/os./deň, fakultatívny výlet katamaránom (poldňový) cca 57 EUR., výlet loďou Porto 
Santo (celodenný) cca 107 EUR., orientačná cena vstupov 70 EUR/os. (platba na mieste).  Ostatné doplatky: 1-lôžková izba 440 EUR/ 395 EUR 7 nocí.
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Program:

1. deň – Odlet z Viedne, prílet do Funchalu. Transfer do 
hotela, ubytovanie. 

2. deň – Po raňajkách  prehliadka Funchale s návštevou 
záhrady Quinta das Angustias, mestskou záhradou 
Jardim Dona Amélia a katedrály Sé. Zástavka aj  v ob-
chode Fábrica Santo António. Prehliadku zakončíme na 
Mercado dos lavradores. Voľný čas vhodný na návštevu 
najkrajších miest a pamiatok hlavného mesta Madeiry. 
Napr. výjazd lanovkou na horu Monte, kostol Panny 
Márie z  Monte a odporúčame aj návštevu tropických 
kaskádovitých záhrad. Treba vyskúšať aj jazdu v prútených 
saniach po ceste a  prezrieť si vyhliadkovú terasu Eira do 
Serrado. Návrat do hotela. 

3. deň – Po raňajkách sa vydáme pozdĺž južného pobre-
žia cez rybársku dedinu Câmara de Lobos. Pokračujeme 
smerom na Cabo Girão. Po tejto zastávke sa prejdeme 
banánovou plantážou v Madalena do Mar. Potom 

prejdeme cez Paul da Serra až do Porto Moniz. Cesta späť 
do Funchalu povedie z Porto Moniz cez São Vicente 
a Ribeira Brava. Návrat do hotela. 

4. deň – Raňajky, voľný deň, možnosť fakultatívneho výle-
tu katamaránom pozdĺž pobrežia Madeiry. Možnosť obdi-
vovať delfíny a dokonca si zaplávať v mori, pokiaľ to poča-
sie dovolí. Cesta späť do Funchalu pozdĺž južného pobrežia 
ostrova s   výhľadom na Cabo Girão. Návrat do hotela. 

5. deň – Po raňajkách z Funchalu do Machica (najstaršie 
mesto na Madeire). Trasa vedie okolo Orlej skaly a dosta-
nete sa do Porto da Cruz na severe ostrova, kde sa vyrába 
rum z cukrovej trstiny. Odtiaľ pokračujeme do Santany. 
Toto miesto naše oko poteší typickými domami „Casas 
de Colmo“, prejdete sa vavrínovým lesom „Laurisilva“ 
k vyhliadke Os Balcões, odkiaľ je krásny výhľad na centrál-
ne hory a údolie Fajã do Nogueira .Ďalšia zastávka je na 
Pico do Arieiro, treťom najvyššom vrchole ostrova, kde si 

môžete vychutnať nádherný výhľad do údolia z vyhliadky 
„Miradouro do Juncal“. Návrat na ubytovanie. 

6. deň – Voľný deň, možnosť fakultatívneho výletu na ne-
ďaleký ostrov Porto Santo. Transfer z hotela do prístavu, 
odkiaľ začína plavba trajektom na ostrov Porto Santo. 
Dostaneme sa na zlatú piesočnú pláž Porto Santo (voľ-
no na kúpanie). Popoludní návšteva ostrova „Columbus 
House Museum“ a k belvederu Portela. Cez Serra de Fora, 
Serra de Dentro a Severné pobrežie dorazíme k belvederu 
Pico do Castelo s výhľadom na mesto Vila Baleira . Návrat 
na ubytovanie. 

7. deň –  Voľný deň, možnosť ďalšej prehliadky Funchalu 
alebo ďalších výletov na mieste.

8. deň – Podľa letového poriadku transfer na letisko a odlet 
do Viedne.

https://www.turancar.sk/cestovna-kancelaria/poznavacie-zajazdy/portugalsko/madeira/to-najkrajsie-z-madeiry

