PORTUGALSKO
Další širokou nabídku poznávacích zájezdů najdete na www.idealtour.cz

PAMÁTNÍK

OKRUH MADEIROU

OBJEVITELŮ

FUNCHAL • PORTO MONIZ • CABO GIRAO • CAMARA
DO LOBOS • PONTA DO PARGO • CALHETA • PICO DO
ARIEIRO • SANTANA • PONTA DO SAO LOURENCO
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LISABON MĚSTO MOŘEPLAVCŮ
LISABON • SINTRA • CABO DA ROCA •
CASCAIS • ESTORIL
Program zájezdu: LETECKY
1. den: Odlet z Prahy do Lisabonu (transfer v ČR viz ceník),
transfer na ubytování.
2. den: Snídaně, prohlídka Lisabonu – město, na které shlíží
ze své výše socha Krista, přesná kopie té slavnější v Riu de
Janeiro, přejdeme Most 25. dubna. Lisabon se díky svému
přístupu k Atlantickému oceánu stal významným obchodním
přístavem a křižovatkou světa s největšími suchými doky na
evropském kontinentě. O jeho velkoleposti a jedinečné
atmosféře se přesvědčíme během prohlídky: historické srdce
a duše Portugalska, to je starobylá čtvr Belém s Klášterem sv.
Jeronýma (vrchol mayské architektury s nádhernou křížovou
chodbou), věž Torre de Belém (původně obranná věž a
maják na řece Tejo), maurská pevnost Castelo de Sao Jorge,
odkud je úchvatný výhled na celé město. Starobylé uličky nás
zavedou do nejstarší čtvrti Alfama, založené již Féničany, ten
nefalšovaný kolorit Portugalska zažijeme asi nejvíce na Praca
de Comércio, jednom z největších a nejkrásnějších náměstí
Lisabonu, a nakonec vyjedeme výtahem Elevador de Santa
Justa (podle návrhu žáka slavného stavitele A. G. Eiffela),
starobylý Lisabon se nám ukáže jako na dlani. Návrat na
ubytování. Fakultativní návštěva představení typického
portugalského hudebního žánru – fado.
3. den: Snídaně, celodenní výlet do okolí Lisabonu, Sintra,
Cabo da Roca, Cascais a Estoril. Sintra, bývalé letovisko portugalské šlechty, plné paláců různých stylů a křivolakých uliček s
malými obchůdky je nejnavštěvovanějším místem Portugalska
UNESCO. Hlavní atrakcí je známý Palácio da Pena z 19. století, který je nejzachovalejším příkladem romantické
portugalské architektury. Dalším lákadlem je letní rezidence
portugalského krále Palacio Nacional de Sintra, postavená na
přelomu 15. a 16. století. Na Cabo da Roca (nejzápadnější cíp
kontinentální Evropy) si vychutnáte nádherné výhledy a v
rybářském městečku Cascais zase ochutnáte některou z
místních rybích specialit. Na závěr si prohlédneme portugalské
Monte Carlo – Estoril. Návrat na ubytování.
4. den: Snídaně, individuální volno v Lisabonu, dle letového
řádu transfer na letiště a odlet do ČR.
Ubytování: Je zajištěno v Lisabonu, v hotelu ve 2lůžk.
pokojích s vlastním příslušenstvím. Možno zajistit
ubytování 3. osoby na přistýlce bez slevy.
Cena zájezdu obsahuje:
• 3 ubytování se snídaní
• leteckou přepravu Praha/Lisabon/Praha
• letištní taxy a poplatky, transfer do/z hotelu
• dopravu autokarem 3. den
• služby českého průvodce
• vybavení orientačními plány navštěvovaných míst
• zákonné pojištění ve znění zákona č. 159/99 Sb.
Cena neobsahuje:
170 Kč
• cestovní pojištění a proti stornu (viz str. 2):
310 Kč
• připojištění storno nadstandard (viz str. 2):
• vstupy, místní dopravu, pobytové taxy,
cca 80 EUR
fakultativní služby:
Transfer na letiště Praha VH:
Brno, V. Bíteš, V. Meziříčí, Jihlava (Pávov), Humpolec: 800 Kč.

Termíny a ceny zájezdů: (cena za osobu)
kód
od
do
2lůžk.
odlet ČR
Q PL 22 04
1.6. - 4.6.
18 990,PRAHA
Q PL 39 04
28.9. - 1.10. 18 990,PRAHA
+2 590 Kč
Příplatek za 1lůžk. pokoj:
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• Paúl do Mar
Calheta •
Camacha •
Santa Cruz
Camara de Lobos •
• Funcha•l

Program je organizován v pohodovém tempu pro
všechny věkové kategorie; procházky po levádách nejsou vhodné pro klienty s omezenou mobilitou. V červnu
se koná na Madeiře "Atlantic Festival" - každou sobotu
ohňostroj v přístavu ve Funchalu od cca 22.30 hod.
Program zájezdu: LETECKY
1. den: Odlet z Prahy do Funchalu, transfer do hotelu,
ubytování.
2. den: Snídaně. Polodenní prohlídka nejkrásnějších a
nejzajímavějších míst a památek hlavního města Funchalu s
návštěvou Katedrály da Sé, tržnice Mercado dos Lavradores,
ochutnávka vína Madeira, přejezd do botanické zahrady s
překrásnými dřevinami, rostlinami (vstupné v ceně). Návrat
v brzkých odpoledních hodinách, individuální volno.
3. den: Snídaně. Odjezd na severozápadní pobřeží ostrova
do Sao Vincente, dále do Porto Moniz - zastávka, možnost
koupání v přírodních lávových bazénech, přes náhorní
plošinu Paul da Serra na vyhlídku Encumeada s úžasným
výhledem na jižní a zároveň severní pobřeží, společný
pozdní oběd v hotelu Encumeadou - typická madeirská
specialita Espetada (hovězí maso na vavřínovém špízu s
bramborem, domácím chlebem, salátem, červeným vínem
a ovocem). Cestou zpět do Funchalu zastavení na druhém
nejvyšším útesu v Evropě Cabo Girao a v typické rybářské
vesnici Camara do Lobos.
4. den: Snídaně. Odjezd na pěší túru podél levády Quinta
Grande - Boa Morte (cca 7,5 km /cca 2,5 hod.), nenáročná
procházka eukalyptovým a mimosovým hájem s nádhernými výhledy na jižní pobřeží Madeiry a terasovitá políčka.
Přejezd k západnímu mysu Ponta do Pargo – zastávka na
vyhlídce, dále jižním pobřežím do Jardim do Mar (zastávka)
a do Calhety na krátkou prohlídku továrny na zpracování
cukrové třtiny, možnost koupání na krásné písečné pláži.
5. den: Snídaně. Odjezd na třetí nejvyšší vrchol ostrova Pico
do Arieiro v nadmořské výšce 1 818 m. (zastávka), třetihorními lesy ke pstruží farmě Ribeiro Frio – procházka na
vyhlídku Balcoes, přejezd do Santany proslulé barevnými
domky se slaměnou střechou. Společný typický oběd ryba Espada. Přejezd k nejvýchodnějšímu místu ostrova –
kouzelnému mysu Ponta de Sao Lourenco, na zpáteční
cestě do Funchalu zastávka na vyhlídce Pico Do Facho a
prohlídka městečka Machico.
6. den: Snídaně. Odjezd na vyhlídku Eira do Serrado – první
zastávka na vyhlídce Pico dos Barcelos s unikátním
pohledem na Funchal, druhá na vyhlídce Eira do Serrado s
nezapomenutelným výhledem do Údolí jeptišek – kráteru
Curral das Freiras. Zastávka na Monte – rezidenční čtvrti nad
hlavním městem, prohlídka kostela a parku, fakultativně
možnost jízdy v unikátních dřevěných saních na trase 4 km
za běžného provozu. Individuálně možnost návštěvy
Tropických zahrad, jízda lanovkou zpět do Funchalu, nebo
návštěva muzeí či parků ve městě, individuální volno.
7. den: Snídaně. Individuální volno – možnost fakultativních
výletů v místě (doporučí a nabídne průvodce na místě –
pěší túry po levádách, návštěva dalších zahrad a parků,

lodní výlety – např. replikou Kolumbovy lodi Santa Maria
podél pobřeží, vyjížka katamaránem, lodní výjezd na
pozorování delfínů, pronájem automobilu, trajektem na
ostrov Porto Santo s překrásnou 9 km dlouhou písečnou
pláží, potápění, rybaření a mnoho dalších).
8. den: Snídaně, dle letového řádu transfer na letiště
a odlet do Prahy.
Ubytování: Je zajištěno v hotelu Jardins d´Ajuda**** ve
2lůžk. pokojích s vlastním příslušenstvím. Možno zajistit
ubytování 3. osoby na přistýlce bez slevy pouze na vyžádání.
Cena zájezdu obsahuje:
• 7 ubytování se snídaní a 2 obědy
• leteckou přepravu Praha/Funchal/Praha
• letištní taxy a poplatky, transfer do/z hotelu
• dopravu a výlety/trekking dle programu
• služby českého průvodce
• zákonné pojištění ve znění zákona č. 159/99 Sb.
Cena neobsahuje:
260 Kč
• cestovní pojištění a proti stornu (viz str. 2):
• připojištění storno nadstandard (viz str. 2): 310-410 Kč
3 990 Kč
• 7 večeří:
• vstupy, místní dopravu, pobytové taxy, fakultativní služby:
cca 150 EUR
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Termíny a ceny zájezdů: (cena za osobu)
kód
od
do
2lůžk.
odlet ČR
Q PM 17 08
27.4. - 4.5.
29 990,PRAHA
Q PM 18 08
4.5. - 11.5. 29 990,PRAHA
Q PM 23 08
8.6. - 15.6. 29 990,PRAHA
Q PM 24 08
15.6. - 22.6. 29 990,PRAHA
Q PM 26 08
29.6. - 6.7.
29 990,PRAHA
Q PM 31 08
3.8. - 10.8. 29 990,PRAHA
Q PM 35 08
31.8. - 7.9.
29 990,PRAHA
Q PM 38 08
21.9. - 28.9. 29 990,PRAHA
Q PM 39 08
28.9. - 5.10. 29 990,PRAHA
+3 990 Kč
Příplatek za 1lůžk. pokoj:
FIRST MINUTE SLEVA informace na straně 1

do 10.12.17 až

8%

do 31. 1.18 až

B

6%

do 1. 3.18 až

4%

A L C O E S

V případě včasného přihlášení do 2 měsíců před odjezdem se
zájmem o doobsazení nebude účtován příplatek za 1/1 pokoj.
FIRST MINUTE SLEVA informace na straně 1

do 10.12.17 až

12%

do 31. 1.18 až

9%

do 1. 3.18 až

6%
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