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MADERA - LIZBONA 

PROGRAM RAMOWY 8 DNI 
DZIEŃ 1 
Zbiórka uczestników w Toruniu. Transfer na lotnisko Chopina w Warszawie. Przelot z posiłkami na Maderę z przesiadką w Lizbonie. 
Przejazd do hotelu, nocleg. 
 
DZIEŃ 2 
Śniadanie. Wyjazd na północną część wyspy do Centrum Wulkanizmu w Sao Vicente, gdzie będziemy uczestnikami audiowizualnej 
prezentacji powstawania wyspy i procesów wulkanicznych zachodzących w jej wnętrzu. Następnie spacer przez Groty Świętego 
Wincentego i łączące je podziemne tunele. Zobaczymy również jeziorka z krystalicznie czystą wodą. Malowniczą trasą udamy się do 
Porto Moniz, miejscowości znanej z naturalnych basenów pośród skał wulkanicznych. Czas wolny na kąpiele. Możliwość skosztowania 
lokalnych specjałów w jednej z miejscowych restauracji. Powrót na obiadokolację i nocleg. 
 
DZIEŃ 3  
Śniadanie, po którym udamy się do centrum miasta Funchal. Spacer po głównym placu Praca di Municipio. Udamy się do katedry Largo 
da Se – najstarszego kościoła na wyspie, który w niemal nienaruszonym stanie przetrwał od czasów kolonizacji wyspy. Posiada on 
bogate wyposażenie m.in.: sklepienie z drewna cedrowego wykonane w stylu mauretańskim. Godne zobaczenia są także stalle w 
prezbiterium, ozdobione figurami świętych, proroków i apostołów w XVI-wiecznych strojach. Zachwycają zdobione ołtarze oraz sceny 
na poręczach i oparciach ławek przedstawiające różne aspekty codziennego życia. Możliwość udziału w Mszy Św. Pod murami katedry 
spotkamy kwiaciarki w ludowych strojach, sprzedające egzotyczne kompozycje. Kwiaty są niemal wszędzie: na ulicach, w ogrodach i 
parkach. Strelicje, lilie, kamelie, magnolie, azalie, hortensje, fuksje i orchidee to zaledwie niektóre rodzaje kwiatów stanowiących 
efektowną oprawę miasta. Najbardziej widoczne są bugenwille – tworzą kwietne dywany na kratach, które przykrywają trzy rzeki 
płynące przez miasto w betonowych kanałach. Na pięknym deptaku zobaczymy również pomnik Jana Pawła II, który w czasie 
pielgrzymki do Portugalii odwiedził również Maderę. Spacerem przez Zona Vhela przejdziemy do Campo Almirante Reis skąd wjedziemy 
kolejką linową do Monte na Largo das Babosas. Odwiedzimy Ogród Tropikalny Monte Palace założony w XVIII w, zachwycający 
kompozycją i bogactwem roślin z całego świata. Dodatkową atrakcją będzie wystawa minerałów z całego świata. Czas wolny. 
Fakultatywnie możliwość odbycia emocjonującej jazdy wiklinowym toboganem. Udamy się do parku św. Katarzyny. Ścieżki otoczone 
okazami flory z całego świata prowadzą do uroczego jeziorka z małą wyspą, na której odpoczywają i wylęgają się żyjące tu ptak i. 
Zobaczymy także kaplicę Santa Catarina. Z parku rozciąga się piękny widok na Funchal od zatoki aż po Ponta do Garajau. Powrót na 
obiadokolację i nocleg.  
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DZIEŃ 4 
Śniadanie. Całodzienny wypoczynek, możliwość korzystania z basenu i infrastruktury  hotelowej, spacerów pobliską promenadą, plaży 
czy dowolnej własnej organizacji czasu. Wieczorem obiadokolacja i nocleg.  
 
DZIEŃ 5 
Śniadanie. Przejazd na trzeci pod względem wysokości szczyt wyspy – Pico de Ariero – 1810 m n.p.m. Jest to najwyżej położony punkt 
osiągalny na kołach. Przy odrobinie szczęścia znajdziemy się powyżej pułapu chmur skąd roztacza się wspaniała panorama na Dolinę 
Zakonnic. Przejazd do Ribeiro Frio gdzie hoduje się pstrągi tęczowe – postój na tradycyjny napój poncho. Możliwość zasmakowania 
spaceru wzdłuż levady. Krótki pobyt w Arco de Sao Jorge. Następnie przejazd do Santany. Zobaczymy tradycyjne domy ze spiczastymi 
dachami krytymi strzechą. W drodze powrotnej zatrzymamy się na punkcie widokowym Portela. Zobaczymy wspaniały widok na 
północne wybrzeże Madery. Dalszy przejazd w trakcie, którego zobaczymy bujną roślinność lasu Laurissilva – jedynego reliktu dawnej 
puszczy laurowej w Europie - wpisanego na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Powrót na obiadokolację i nocleg. 
 
DZIEŃ 6 
Śniadanie. Uzupełniające zwiedzanie Funchal. Odwiedzimy ogrody Quinta da Boa Vista. Będziemy podziwiać rośliny ananasowate 
pochodzące z Ameryki Południowej, a także największą atrakcję ogrodu – plantację storczyków, która powstawała przez ostatnie 20 lat. 
Zachwyt wśród zwiedzających wzbudzają także piękne hybrydy i rzadkie gatunki roślin. Z kolei wizyta na targu Mercado Dos Lavradores, 
z którego wylewa się miejscowy koloryt w postaci barwnych stroi ludowych oraz ciekawych odmian owoców. Tu możemy się zaopatrzyć 
w egzotyczne owoce rosnące na wyspie: marakuje o różnych smakach(pomarańczy, ananasa, a nawet pomidora), mango czy papaje. 
Ponadto w hali odbywa się targ rybny, na którym można zaopatrzyć się w ogromne tuńczyki, kolorowe mureny czy imponujące pałasze. 
Następnie udamy się do Muzeum Wina Madera, gdzie będziemy mogli zobaczyć dawne maszyny i narzędzia do produkcji wina, gatunki 
winorośli, które uprawiane są na wyspie, poznamy unikalny proces dojrzewania wina, dzięki któremu wino z Madery ma tak specyficzny 
smak, który poznamy w czasie degustacji. Powrót na obiadokolację i nocleg. 
 

DZIEŃ 7 
Śniadanie. Pobyt w hotelu. Korzystanie z atrakcji hotelowych. Lunch. Możliwość wędrówki po okolicznych szlakach spacerowych – 
levadas – dawnych systemach nawadniania. Po południu ( fakultatywnie – koszt ok. 30 € ) przejazd do portu Funchal. Odbędziemy rejs 
wierną kopią XV-wiecznej Santa Marii. W czasie rejsu możliwość podziwiania delfinów i przy odrobinie szczęścia wielorybów. Podczas 
rejsu zobaczymy oszałamiające widoki na morze i wyspę Madera. Powrót na obiadokolację i nocleg.  
 

DZIEŃ 8 
Śniadanie lub przydział pakietów śniadaniowych. Przelot do Lizbony. Po wylądowaniu całodzienne zwiedzanie stolicy Portugalii. – 
zobaczymy Klasztor oraz Kościół Hieronimitów, wieżę Belem – miejsca startu wielu odkrywczych podróży portugalskich żeglarzy. Spacer 
do Pomnika Odkrywców, który ciekawie przedstawia historię ważnych portugalskich odkryć geograficznych. Przed dalszym zwiedzaniem 
zaczerpniemy relaksu rozkoszując się tradycyjnym smakołykiem Lizbony – pasteis de Belem, której receptura wyrobu jest pilnie strzeżoną 
tajemnicą. Zobaczymy Katedrę oraz Kościół św. Antoniego. Czas wolny, po którym przejazd do Almady – wjazd na górujący nad miastem 
pomnik Chrystusa Króla, który przystanąwszy na drugim brzegu rzeki Tag przygląda się Lizbonie i otacza cała Portugalię swoją opieką. 
Dzięki fantastycznej lokalizacji ze szczytu roztacza się imponująca panorama mostów, portu i starówki Lizbony.  Przejazd przez dzielnicę 
EXPO na lotnisko. Przelot do Berlina. Transfer autokarowy do miejsca zbiórki, zakończenie wycieczki. 
  

TERMIN: 19 – 26. 08. 2016 
CENA:  3920 zł 
 

ZAPEWNIAMY: 
• przelot na trasie Polska – Lizbona – Funchal – Lizbona – Polska wraz z opłatami lotniskowymi, 
• transfer lotniskowy tam i z powrotem w Polsce, 
• przejazd komfortowym autokarem na terenie Madery, 
• 7 noclegów w hotelu *** / ****, pokoje 2-os. z łazienkami 
• 7 śniadań, 6 obiadokolacji, 1 lunch  
• opiekę i informację turystyczną pilota 
• ubezpieczenie KL + Assistance z KL chorób przewlekłych do 20 000 € i NNW do 2 000 €, do 5 000 zł w RP 
 

UWAGI: 
• Program jest ramowy i może ulec drobnym zmianom. 
• Niezbędny dokument: paszport lub dowód osobisty.  
• Na bilety wstępu, nagłośnienie i inne wydatki programowe  należy posiadać około  90 € 


