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PORTUGALIA – MADERA - FESTIWAL KWIATÓW

Na Maderze kwiaty kwitną przez cały rok, ale najpiękniejsze są w maju i wtedy odbywa się Festiwal Kwiatów. Stolica udekorowana
jest rzeźbami z żywych kwiatów, na ulicach leżą misternie utkane dywany kwiatowe, przez miasto przechodzą barwne korowody.
W tym szczególnym czasie wyspa wiecznej wiosny jest wyjątkowo piękna i atrakcyjna.

TRASA WYCIECZKI

FUNCHAL (Madera) – MONTE – EIRA DO SERRADO – PICO ARIEIRO – RIBEIRO FRIO – LEVADA BALCOES – SANTANA –
CAMARA DE LOBOS – CABO GIRAO – SAO VICENTE – PONTA DELGADA – SAO JORGE – PORTO DA CRUZ – GARAJAU –
PONTA DO SOL – MADALENA DO MAR – JARDIM DO MAR – FAJA DA OVELHA – PONTA DO PARGO – ACHADAS DA CRUZ –
PAUL DA SERRA – PONTA DE SAO LOURENCO

PROGRAM WYJAZDU

Dzień 1 | FUNCHAL

Zbiórka na Lotnisku Chopina w Warszawie, stanowisko odpraw LogosTour. Wylot do Funchal – stolicy Madery. Przylot na wyspę
Madera, która jest jednym z największych wulkanów świata wystającym z wód Atlantyku. Ze względu na bardzo łagodny klimat i
utrzymującą się przez cały rok temperaturę powietrza ok. 20-25ºC nazywana jest wyspą wiecznej wiosny. Malownicze krajobrazy,
bogactwo przyrody, doskonała kuchnia, niepowtarzalna atmosfera małych miasteczek i wiosek to powody, dla których trzeba
odwiedzić ten cudowny zakątek Europy. Przejazd do hotelu w Funchal.

Dzień 2 | FUNCHAL – EIRA DO SERRADO

Zwiedzanie  Funchal  –  stolicy  Madery.  Madera  jest  regionem  autonomicznym  Portugalii  z  własnym  parlamentem  i  rządem.
Odpoczywali tu wielcy tego świata – cesarzowa Sisi, angielska królowa Adelajda, Winston Churchill, marszałek Piłsudski. Spacer po
niewielkiej starówce, na której znajduje się budynek parlamentu, XV–wieczna katedra z elementami najbardziej portugalskiego ze
stylów architektonicznych – ozdobnego gotyku manuelińskiego. Odnajdziemy tu również polonica – popiersie marszałka Józefa
Piłsudskiego  oraz  pomnik  papieża  Jana  Pawła  II.  Spacer  na  targ  Mercado  dos  Lavradores,  gdzie  można  kupić  świeże  ryby
atlantyckie,  kolorowe kwiaty,  z których słynie Madera,  przeróżne owoce egzotyczne, pamiątki,  przekąski,  wina itp.  Wjazd na
górujące nad miastem wzgórze Monte (550m n.p.m.),  skąd roztacza się piękny widok na Funchal,  na wyspy Ilhas Desertas e
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Salvagem – niezamieszkaną część archipelagu i na bezkresny Atlantyk. Wizyta w pięknym kościele Nossa Senhora do Monte, w
którym pochowany jest ostatni cesarz Austro-Węgier – Karol I Habsburg. 
Dla chętnych,  unikalna atrakcja -  zjazd w wiklinowych saniach,  napędzanych siłą nóg ulicznych „gondolierów” trasą ok.  2km.
stromymi uliczkami prowadzącymi w kierunku centrum miasta. Sanki to tradycyjna forma transportu mieszkańców Monte, dziś już
tylko atrakcja turystyczna (cena zjazdu 15-25 EUR/os). 
Następnie przejazd do położonego wysoko w górach Eira do Serrado, skąd roztacza się widok na słynną Dolinę Zakonnic. Powrót
do  Funchal  i  kolejna  atrakcja  -odwiedziny  w  piwnicach,  gdzie  dojrzewa  wino  typu  „madera,”  połączone  z  degustacją  tego
wyjątkowego wina.  W tym dniu dzieci z Madery budują kwietny Mur Nadziei z „cegieł” – kwiatów, symbolizujący pokój na świecie.
Punktem kulminacyjnym tego wydarzenia jest wypuszczenia gołębi i dziecięce występy. Powrót do hotelu. Kolacja i nocleg.

Dzień 3 | FUNCHAL – festiwal kwiatów

Przedpołudnie do własnej dyspozycji. Po południu przejazd do centrum miasta i spacer ulicami przepięknie ustrojonymi kwietnymi
dekoracjami.  Następnie  udział  w  uroczystościach  związanych  z  Festiwalem  Kwiatów.  Jest  to  niewątpliwie  najważniejsze
wydarzenie w kulturalnym kalendarzu Madery, organizowane na wielką skalę. Jego początki sięgają 1954 roku. Lokalni artyści i
zwykli  mieszkańcy  wyspy  układają  na  ulicach  na  tę  okazję  misterne,  niezwykłe,  kolorowe  dywany  kwiatowe.  Pojawiają  się
przepiękne, wymyślne rzeźby z żywych kwiatów. Wielki barwny pochód ulicami miasta rusza ok. godziny 16.00.  Powrót do hotelu
na kolację i nocleg.

Dzień 4 | WSCHODNIA i ŚRODKOWA MADERA (Pico Arieiro – Ribeiro Frio – levada Balcoes – Santana – Funchal)

Wyjazd z wybrzeża do górzystego wnętrza wyspy. Kręte, stromo pnące się drogi prowadzą do Pico Arieiro, trzeciego z najwyższych
szczytów wyspy (1 810 m n.p.m.). Krótki spacer do punktu widokowego pod szczytem, skąd przy sprzyjającej pogodzie, roztacza się
imponujący widok na okoliczne głębokie doliny. Czasem dojrzeć można nawet nieodległą, drugą pod względem wielkości wyspę
archipelagu – Porto Santo. Przejazd do Parku Przyrodniczego Ribeiro Frio. Po obejrzeniu hodowli pstrągów warto zamówić sobie
wyjątkowo rozgrzewający specjał Madery – mocny napój poncha. Spacer wzdłuż malowniczej lewady Balcoes (ok. 30-40 min).
Lewady to budowane mozolnie przez stulecia kanały, rozprowadzające wodę do pól i domów na tej górzystej wyspie.  Obecnie
wzdłuż lewad wyznaczonych jest wiele szlaków turystycznych, oferujących wspaniałe widoki na góry i doliny Madery. Levada
Balcoes doprowadzi do punktu widokowego na las wawrzynowy – wyjątkowy skarb przyrody, występujący w stanie pierwotnym
wyłącznie na Maderze. W 1999 roku UNESCO wpisało maderskie lasy wawrzynowe na listę Światowego Dziedzictwa Przyrody.
Przejazd do miejscowości Santana, z charakterystycznymi domkami o stromych, dachach krytych strzechą. Przejazd do Fial, skąd
rozpościera się widok na północe wybrzeże i na Penha d'Aguia (Orla Skała). Przystanek na punkcie widokowym na Ponta de São
Lourenço (Przylądek Św. Wawrzyńca). Sterczące z wód oceanu nagie skały powstałe z zastygłej lawy dawnych wulkanów stanowią
drastyczny  kontrast  do  pełnych  zieleni  pejzaży,  w  które  obfitował  ten  dzień.  Powrót  do  hotelu  drogą  wzdłuż  południowo-
wschodniego wybrzeża. Przejazd pod wspartą na 180 kolumnach płytą lotniska. Kolacja i nocleg w Funchal.

Dzień 5 | PÓŁNOCNE WYBRZEŻE MADERY  (Camara de Lobos – Cabo Girao – Sao Vicente – Ponta Delgada – Sao Jorge –
Porto da Cruz – Garajau)

Przejazd  trasą  Estrada  Monumental  do  Camara  de  Lobos  ¬¬-  małego  miasteczka  rybackiego  z  kolorowymi  łodziami
zacumowanymi w porcie. W styczniu 1950 roku odpoczywał tu Winston Churchill i  zauroczony widokiem na zatokę malował
akwarele. Wjazd na najwyższy klif Europy Cabo Girao (580m n.p.m.). Znajdująca się tu platforma obserwacyjna z przeszkloną
podłogą to niezwykle ekscytujący, ale bezpieczny punkt widokowy, oferujący niebywałe wrażenia. Dalszy przejazd na północne
wybrzeże  wyspy  do  Sao  Vicente  zmodernizowaną  drogą  wyposażoną  w  sieć  mostów,  tuneli  i  wiaduktów,  usprawniających
przemieszczanie  się  w  górzystym  terenie.  Zwiedzanie  systemu  jaskiń  i  pieczar  oraz  muzeum  poświęconego  zjawiskom
wulkanicznym.  Można  tu  poznać  historię  powstania  archipelagu  Madery.  Dalsza  droga  do  osad  położonych  na  północnym
wybrzeżu wyspy (m.in. Ponta Delgada) biegnie wzdłuż skalistego wybrzeża i wspina się po wyniosłych klifach. Przystanek przy
kościele Imaculado Coraçao de Maria z fantastycznym widokiem na północne, dzikie wybrzeże wyspy. Dojazd do Sao Jorge to
kolejna  uczta  dla  oczu  -  piękne  krajobrazy,  stare,  mało  uczęszczane  drogi,  dawne  tunele  zastąpione  obecnie  dużo
nowocześniejszymi, kaskada spadająca z gór prosto na drogę - to tylko część atrakcji. Porto da Cruz to urocza wioska słynąca z
"młyna cukrowego" oraz punktu widokowego na „Orlą Skałę” (Penha d'Aguia) wystającą z wód oceanu. W drodze powrotnej do
Funchal przystanek na punkcie widokowym u stóp pomnika Chrystusa Króla (mniejsza kopia znanych monumentów z Lizbony i Rio
de Janeiro) w Garajau, z panoramą na stolicę Madery. Kolacja i nocleg w Funchal.

Dzień 6 | ZACHODNIA MADERA "Szlakiem słońca" (Ponta do Sol – Madalena do Mar – Jardim do Mar – Faja da Ovelha –
Ponta do Pargo – Achadas da Cruz – płaskowyż Paul da Serra)

Wycieczkę do zachodniej części wyspy rozpocznie się od miejscowości Ponta de Sol, oferującej przepiękne krajobrazy. Następnie
przystanek w miejscowości Magdalena do Mar, małej wiosce położonej nad samym brzegiem oceanu, gdzie według legendy żył
Polski król Władysław Warneńczyk. Tutejszy klimat i  idealne warunki do uprawy bananów sprzyjają powstaniu największych
plantacji bananów na wyspie. Zapoznanie się z sekretami wyjątkowego, lokalnego smaku tego owocu. Kolejna wioska – Jardim do
Mar, malowniczo wciśnięta między ocean i wyniosłe góry, żyje wybitnie spokojnym rytmem wziętym jakby z dawnych czasów.
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Wąskie uliczki, niskie domki zapraszają do spaceru i stanowią wspaniały plan do zdjęć. W drodze do Fajã da Ovelha przejazd przez
jedne z ostatnich otwartych dla ruchu starych tuneli, wykuwanych ręcznie przez mieszkańców wyspy. Ponta do Pargo to najdalej na
zachód wysunięta miejscowość na wyspie. Tamtejsza latarnia morska została wybudowana na wysokości 392 m n.p.m., dzięki
czemu jest najwyżej usytuowaną latarnią w całej Portugalii. Następnie zjazd kolejką linową do Achadas da Cruz, miejsca, w którym
można zobaczyć jak za dawnych czasów żyli mieszkańcy wyspy. Wśród starych domostw obrośniętych winoroślami, obok lewad i
przy uspokajających dźwiękach morskich fal można skosztować specjałów lokalnej kuchni. To miejsce na długo zapada w pamięć.
W drodze powrotnej na południowe wybrzeże przejazd przez płaskowyż Paul da Serra, porośnięty maderską tundrą. Powrót do
hotelu. Kolacja i nocleg w Funchal.

Dzień 7 | PONTA DO SAO LOURENCO

Jednym  z  najlepszych  sposobów  poznania  prawdziwej  Madery  jest  zjechanie  z  odwiedzanych  przez  masową  turystykę  dróg
asfaltowych i przemierzanie wąskich, krętych dróg, prowadzących do małych wiosek i miejsc ostoi dzikiej przyrody. Zabierzemy
tam Państwa pojazdami terenowymi z napędem na 4 koła. Najprawdziwsze piękno wyspy leży w nietkniętej przyrodzie. Przejazd
na wschodni kraniec wyspy. W Baia d'Abra rozpoczyna się szlak pieszy na najdalszy kraniec Półwyspu Św. Wawrzyńca (Ponta do
Sao  Lourenço).  Wystające  z  wody  bazaltowe  formacje  skalne  pochodzenia  wulkanicznego  tworzą  niepowtarzalny  pejzaż.
Półpustynny klimat i ekspozycja na wiatr północny wyjaśnia brak drzew, co odróżnia ten obszar od reszty wyspy. Na trasie często
można zobaczyć kilka gatunków ptaków oraz jaszczurkę maderską (Lacerta dugesii), która jest jedynym gadem na wyspie. Jeśli
dopisze szczęście  tutaj  właśnie można zaobserwować najrzadsze na świecie foki,  nazywane na Maderze wilkami morskimi  -
mniszek śródziemnomorski (Monachus monachus). Na horyzoncie można zobaczyć Ilhas Desertas (Wyspy Pustynne), a na północy
- Wyspę Porto Santo. Do punktu rozpoczęcia pieszej wędrówki wrócimy łodzią wzdłuż imponujących formacji skalnych półwyspu. 
Dystans do przejścia pieszo - 4km. Czas trekkingu  ok. 1,5-2 godz. Powrót do hotelu. Kolacja i nocleg w Funchal.

Dzień 8 | FUNCHAL

Wymeldowanie z hotelu. Przejazd na lotnisko. Przelot do Warszawy.

MAPA

CENA OBEJMUJE

przeloty międzynarodowe rejsowymi liniami lotniczymi w klasie ekonomicznej,
przejazdy klimatyzowanym autokarem/mikrobusem,
7 noclegów; zakwaterowanie w hotelu 4*, pokoje 2-os., dopłata do pokoju 1-os. 1250 PLN, 
7 śniadań, 6 kolacji, 
opiekę polskiego pilota,
usługi lokalnych przewodników (z wyjątkiem dnia 5),
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ubezpieczenie Signal Iduna (KL, NNW, bagaż, CV).

INFORMACJE DODATKOWE

Rata I: 2000 PLN płatna przy zapisie, Rata II: płatna na 40 dni przed wyjazdem
Zgodnie z Warunkami uczestnictwa do ceny imprezy zostanie doliczona składka na TFG - 13 PLN oraz składka na TFP - 13 PLN.
Cena nie obejmuje testu na Covid-19, obecnie wymaganego przed wylotem na Maderę (nie wcześniej niż 72 godziny przed
podróżą) ani testu przed wylotem z Madery do Polski (koszt ok. 20-30 EUR). 
Cena nie obejmuje napojów do posiłków.
Na zwyczajowe napiwki sugeruje się przeznaczyć ok. 50 EUR. 

 
DZIAŁANIA ZAWIĄZANE Z PANDEMIĄ COVID-19
 
Aktualne wymagania dotyczące podróży na Maderę dostępne są na stronach 

MSZ https://www.gov.pl/web/dyplomacja/portugalia
organizacji turystycznej Madery http://www.visitmadeira.pt/en-gb/useful-info/corona-virus-(covid-19)/information-covid-19

DOSTĘPNE TERMINY

Termin Liczba dni Rodzaj transportu Cena za os.

06-05-2022 - 13-05-2022 8 Samolot 7330.00 PLN

TURYSTYCZNY FUNDUSZ GWARANCYJNY I TURYSTYCZNY FUNDUSZ POMOCOWY

Uprzejmie informujemy, że więcej informacji o składkach na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny i Turystyczny Fundusz Pomocowy,
dostępnych jest na naszym blogu we wpisie zatytułowanym: Turystyczny Fundusz Gwarancyjny i Turystyczny Fundusz Pomocowy

https://logostour.pl/blog/turystyczny-fundusz-gwarancyjny-i-turystyczny-fundusz-pomocowy

