
MADERA



DZIEŃ 1.
Przelot samolotem rejsowym z  Polski na Maderę. Przylot do 
Funchal, powitanie na lotnisku i przejazd autokarem do Hotelu 
4*. Zakwaterowanie w pokojach, kolacja i nocleg.

DZIEŃ 2.
Śniadanie. Zapraszamy na całodniową wycieczkę do Porto 
Moniz, słynące z  naturalnie ukształtowanych basenów 
lawowych. W  trakcie przejazdu zwiedzimy Camara de Lobos 
– typową wioskę rybacką oraz zobaczymy niesamowite Cabo 
Girao – najwyższe klify w Europie i 2-gie na świecie. W trakcie 
zwiedzania lunch w  lokalnej restauracji. W  drodze powrotnej 
spektakularne widoki. Kolacja i nocleg w hotelu.

DZIEŃ 3.
Śniadanie. Zapraszamy na całodniową wycieczki do wschodniej 
części wyspy, zwiedzimy Camacha – centrum lokalnego 
ludowego przemysłu oraz zobaczymy jeden z  najwyższych 
szczytów Madery – Pico do Arieiro. W trakcie przejazdu lunch 
w lokalnej restauracji. Po południu wizyta w miasteczku Santana 
– słynące z domów z opadającymi dachami. Powrót do Funchal. 
Wieczorem zapraszamy do restauracji poza hotelem na kolację 
z daniami kuchni regionalnej. Nocleg w hotelu.

DZIEŃ 4.
Śniadanie. Przejazd do portu i  przeprawa promem na Porto 
Santo. Rejs potrwa ok. 2,5 h. Porto Santo słynie z  przepięknej 
piaszczystej plaży, która ciągnie się na przestrzeni ok. 8 km 
– czas na relaks i  odpoczynek. Lunch w  lokalnej restauracji. 
Wypłynięcie z Porto Santo ok. godz. 18:00. Kolacja w restauracji 
hotelu. Nocleg.
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DZIEŃ 5.
Śniadanie. W  trakcie wycieczki wizyta w  winiarni połączona 
z degustacją jednego z najlepszych win na świecie, a następnie 
przejazd do Fabryki Tkanin i  Haftu i  na lokalny market, gdzie 
można nabyć świeże owoce, kwiaty, ryby i  inne regionalne 
produkty. W  trakcie wycieczki lunch, po którym zwiedzimy 
ogród botaniczny, a  w  nim niesamowitą półtropikalną florę, 
z której słynie Madera. Kolacja i nocleg  w hotelu.

DZIEŃ 6.
Śniadanie. Zapraszamy na Pico do Arieiro, na początek 
niesamowity widok z  wysokości 1810 m n.p.m., następnie 
spacer po górach jednym z  najpiękniejszych szlaków. W  ciągu 
niespełna 4 godzin pokonamy trasę dziewięciu kilometrów. 
Lunch w  górach w  formie pikniku. Po powrocie do obiektu 
proponujemy odpoczynek. Kolacja i nocleg w hotelu.

DZIEŃ 7.
Śniadanie. Z  Funchal jeepami przejedziemy przez miasteczka 
Poiso i Ribeiro Frio do wschodniej części wyspy gdzie rozpocznie 
się górska przygoda. Auta specjalnie przygotowane do 
pokonywania górskich przeszkód sprawią, że adrenalina da 
o  sobie znać! Jednocześnie piękne widoki na Cova da Roda, 
Cascalho i Boca das Voltas. W trakcie przejazdu lunch. Kolacja 
i nocleg w hotelu.

DZIEŃ 8.
Po śniadaniu wykwaterowanie z  hotelu i  przejazd na lotnisko. 
Lot powrotny do Polski. Przylot do Warszawy.
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