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

POBŘEŽÍ A HISTORIE PORTUGALSKA
S VÝLETEM DO ŠPANĚLSKÉ SEVILLY
ALGARVE • LISABON • FARO • OLHAO • TAVIRA •
SEVILLA • SILVES • MONCHIQUE • FOIA • LAGOS •
PONTA DA PIEDADE • QUINTA DOS VALES •
CABO DE SAO VICENTE • ALGARVE
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vzkvétalo a stalo se hlavním střediskem jejich říše AlGharb. Castelo de Silves (v ceně) je postavený z červeného pískovce, je odtud okouzlující výhled na město
a krajinu. Monchique je lázeňské algarvské pohoří s
množstvím eukalyptů, korkových dubů a pomerančovníků. Cesta na nejvyšší horu Foia (902 m) je
lemovaná panoramatickými restauracemi s místní specialitou kuře piri-piri - možnost fakultativního oběda.
Návrat na ubytování, večeře.
7. den: Po snídani celodenní výlet do Lagos, Cabo de
Sao Vicente. Lagos, přímořské město spojené s první
fází zámořských objevů, leží v jednom z největších
zálivů Algarve. Ve městě je moderní přístav, kostel sv.
Antonína, náměstí Jindřicha Mořeplavce. Možnost fakultativní projížky na lodičkách podél překrásných
skalních útvarů a do jeskyní. Dále navštívíme nejjihozápadnější cíp kontinentální Evropy, Cabo de Sao Vicente
(65 m vysoké útesy), tzv. konec světa. Po cestě
nazpátek návštěva algarvských vinic Quinta dos Vales s
degustací bílého, růžového a červeného vína. Návrat na
ubytování, večeře.
8. den: Snídaně, dle letového řádu transfer na letiště a
odlet do Prahy.
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Cena zájezdu obsahuje:
• 7 ubytování s polopenzí
• leteckou přepravu Praha/Faro/Praha
• letištní taxy a poplatky, transfer do/z hotelu
• dopravu 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. 1):
• připojištění storno nadstandard (viz str. 1): 310-410 Kč
cca 80 EUR
• vstupy a fakultativní služby:
• turistická taxa: cca 1 EUR/osoba/den
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Termíny a ceny zájezdů: (cena za osobu)
až 9
kód
od
do
2lůžk.
odlet ČR
Q PB 23 08
11.6. - 18.6. 29 990,PRAHA
Q PB 37 08
17.9. - 24.9. 29 990,PRAHA
+4 990 Kč
Příplatek za 1lůžk. pokoj:

L G A R V E

Porto Moniz

•

Rabacal

•

Porto Santo

•

Santana

•
• Porto da Cruz
• Pico Ruivo

• 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.

Ubytování: Je zajištěno v hotelu*** na pobřeží Algarve
ve 2lůžk. pokojích s vlastním příslušenstvím. Možno
zajistit ubytování 3. osoby na přistýlce bez slevy (pouze
na vyžádání).

viz str. 1

A L C O E S

FUNCHAL • PORTO MONIZ • CABO GIRAO • CAMARA
DO LOBOS • PONTA DO PARGO • CALHETA • PICO DO
ARIEIRO • SANTANA • PONTA DO SAO LOURENCO
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Program zájezdu: LETECKY
1. den: Odlet z Prahy do Fara a transfer k ubytování na
pobřeží Algarve, večeře.
2. den: Snídaně, individuální volno s možností koupání
v Atlantickém oceánu, během dne schůzka s průvodcem zájezdu, večeře.
3. den: Po snídani odjezd do Lisabonu, příjezd po
slavném červeném mostě s názvem 25. dubna přes
řeku Tejo do čtvrti Belém, která je proslulá díky zaoceánským plavbám Vasco de Gamy. Možnost návštěvy
kostela a kláštera sv. Jeronýma. Návštěva nejznámější
lisabonské cukrárny s ochutnávkou dortíku Pastel de
Belém (v ceně), který je tak slavný, že se v celém
Portugalsku pečou jeho napodobeniny. Dále přejezd k
Belémské věži - nejfotografovanější památce Lisabonu,
a Památníku Objevitelů. Panoramatická projížka přes
slavná lisabonská náměstí. Pěší procházka po náměstí
Rossio přes dolní město Baixa. Možnost obědu v
tradiční portugalské restauraci. Možnost projížky
nevyzpytatelnou historickou tramvají do čtvrti Alfama či
lanovkou Gloria na jednu z nejkrásnějších lisabonských
vyhlídek, volno. Návrat na ubytování, večeře.
4. den: Po snídani celodenní výlet do měst Faro, Olhao
a Tavira. Ve Faru uvidíme historické centrum opevněné
zčásti starověkými hradbami, vstoupíte do něj obloukem
Arco da Vila a vydáte se krásné katedrále (Sé) vybudované na místě původní mešity, ze které je nádherná
vyhlídka na přírodní park Ria Formosa. Přesun do původního rybářského městečka Olhao, kde se pořádají tradiční
portugalské trhy. Fakultativě možnost výletu na lodičkách
lagunou do přírodního parku Ria Formosa kolem
písečným dun. Odpoledne se vydáme do tradičního
města Tavira, typického algarvskou architekturou a kvetoucími buganvíliemi. Ve městečku navštívíme kostel
Misericordia a zříceninu maurského hradu, odkud je pohádková vyhlídka na město. Návrat na ubytování, večeře.
5. den: Po snídani celodenní výlet do Sevilly, hlavního
města španělské Andalusie. Možnost návštěvy největší
gotické katedrály na světě, kde odpočívá sám Kryštof
Kolumbus, věž La Giralda, Zlatá věž, původní židovská
čtvr Santa Cruz, královský palác Real Alcázar, který je
krásnou ukázkou mudéjárské architektury. Návštěva
Španělského náměstí - pavilonu světové ibero-americké výstavy z roku 1929. V podvečerních hodinách
návrat na ubytování, večeře.
6. den: Po snídani celodenní výlet do Silves a
Monchique. Středověké město Silves je známé svým
maurským hradem s "červenými hradbami", které zde
původně vybudovali Římané, za vlády Arabů město
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Program zájezdu: LETECKY
1. den: Odlet z Prahy do Funchalu, transfer do hotelu,
ubytování.
2. den: Snídaně. Prohlídka nejkrásnějších a nejzajímavějších míst a památek hlavního města Funchalu s
návštěvou Katedrály da Sé, tržnice Mercado dos
Lavradores (výrobna krajek a ochutnávka vína Madeira),
přejezd do botanické zahrady s překrásnými dřevinami,
rostlinami a ptačí voliérou v jižní části zahrady (vstupné
v ceně). 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 přírodě pod Encumeadou v Bica
da Cana - typická madeirská specialita Espetada (hovězí
maso na vavřínovém špízu s bramborem, domácím
chlebem, salátem, červeným vínem a ovocem), možnost
krátké procházky na vyhlídku. 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 Boa
Morte - Eira do Mourao (cca 6,5 km / 2-2,5 hod.),
kouzelnou přírodou s nádhernými výhledy, 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 v
Machicu - možnost koupání na písčité pláži nebo
prohlídka městečka.
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
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