Madeira körutazás – Az örök tavasz szigete

Időpont: 2015. február 09., április 01.
PROGRAM






1.nap: Budapest - Funchal
Elutazás Budapestről lisszaboni átszállással Funchalba. Transzfer a szálláshelyre, a
szobák elfoglalása. Vacsora (opcionálisan) és szállás a Madeira Panoramico NNNN
szállodában.
2. nap: Funchal városnézés
Reggeli a szállodában, majd Funchal félnapos városnézés. Keresse fel velünk a
forgatagos vásárcsarnokot, ahol megismerkedhet az áruk bőséges kínálatával,
lefényképezheti a érdekesebbnél érdekesebb tengeri herkentyűket a halcsarnokban és a
tarka virágokat. Idegenvezetőnk ismerteti Önökkel azokat a fajtákat, amelyeket még
nem ismernek. A nyüzsgő, színpompás piac kihagyhatatlan élményt nyújt minden
látogatónak! A drótkötélpálya függőkabinjaiban jutnak fel a főváros legmagasabb
pontjára, a Monte-hegyre. A kilátás lenyűgöző. Ne felejtsenek el betérni a „Nosa
Senhora" templomba, ahol utolsó királyunk, IV. Károly van eltemetve. Teszteljék
bátorságukat a hagyományos madeirai közlekedési eszközön, a tobogánon (fakultatív)!
A busz visszahozza Önöket Funchalba, majd Madeira egyik legrégibb borászatának
felkeresésével zárul ez a délelőtti program. Ízlelje meg a világhírű madeirai borok
különböző fajtáit és élvezze a régi falak hangulatát! Délután szabadprogram. Vacsora
(opcionális) és szállás Funchalban.
3. nap: Nyugat - túra
Büféreggeli, majd egész napos program: kirándulás Madeira nyugati részére. (A
program ebédet tartalmaz). Először ellátogatunk Camara de Lobosba, egy festői kis
halászfaluba, majd a Cabo Giraohoz, amely Európa legmagasabb sziklaszirtje. Ribiera
Brava városának bebarangolása után Ponta do Sol-nál elhagyjuk a parti utat, hogy
örökzöld erdőkön keresztül, az utunkat medvetalp-kaktuszokkal szegélyezve eljussunk
a Paul da Serra kopár hegyvidékére. A sziget legészakibb városában, Porto Monizban
az óceán partján láva alkotta természetes medencéket figyelhetünk meg. Az
Encumeada - hágó nyújtotta lélegzetelállító kilátása után napunkat Serra de Agua-nál
fejezzük be, hogy élvezhessék a nyugati oldal egyik legszebb panorámáját. Vacsora
(opcionális) és szállás Funchalban.







4.nap: Szabadprogram
Büféreggeli, egész nap szabadprogram. Vacsora (opcionális)és szállás Funchalban.
5. nap: Kelet - túra
Büféreggeli, majd egész napos program: kirándulás Madeira keleti oldalára. (A
program ebédet tartalmaz). Túránkat a zöld, keleti parton, a kosárfonó művészeti
központban, Camacha-ban kezdjük. Ezt követően meglátogatjuk a Pico do Arieiro-t,
amely Madeira második legmagasabb hegycsúcsa. Utunkat Ribeiro Frióban egy
pisztrángtenyésztő telepre, majd Santanába, amely egy tipikus madeirai falu nádtetős
házakkal folytatjuk. Faialban, egy hatalmas sziklatömb a Sasbérc árnyékában
fogyasztjuk el ebédünket. Délután ellátogatunk Madeira második legnagyobb
városába, Machicóba. Tegyenek egy kis sétát a városkában, majd fogyasszanak el egy
kávét valamelyik kellemes kávézóban! Vacsora (opcionális) és szállás Funchalban.
6. nap: Szabadprogram
Büféreggeli, egész nap szabadprogram. Vacsora (opcionális) és szállás Funchalban.
7.nap: Funchal - Budapest
Reggeli transzfer a repülőtérre és elutazás lisszaboni átszállással Budapestre.

A körutazás lisszaboni átszállással, a Hotel Madeira Panoramico (kat.39.
oldal) NNNN szállodában foglalható.
2015. február 09., április 01. indulással Budapestről,6 éj magyar nyelvű
kísérővel az utazás teljes időtartama alatt, min. 16 fő esetén.

