CSOPORTOS KIRÁNDULÁS
ÜDÜLÉSSEL

madeira

Európa egzotikus szigete, mely Portugáliához tartozik. Partjait az Atlanti-óceán öleli körül 700 km-re az afrikai partoktól.
Sajátos mikroklímája egész évben kellemes, tavaszias, a tenger
vize szintén állandó hőmérsékletű, 18-20 °C körüli. Fővárosa,
Funchal gyalogosan is könnyedén bejárható, nevezetességei közé
tartozik az évente megrendezett virágfesztivál és a nagyszabású
szilveszteri tűzijáték.

Időpontok:

• március 16-21.
• október 19-24.

178 000 Ft-tól/fő
1. nap Elutazás Madeirára. Megérkezés után
transzfer a szállodába.

2-5. nap Reggeli, majd fakultatív kirándulási
lehetőségek a szigeten.

• Botanikus kertek és Funchal kulturális városnézés (félnapos): látványosságai a botanikus
kertek flórája és faunája, helyi piac, halpiac, a 15.
században épült katedrális és a madeirai szőlősházak borkóstolóval.
• Madeira ízei (egésznapos): a sziget keleti partjának meglátogatása, utazás Camachába, ahol a

Időtartam: utazással együtt 6 nap, 5 éjszaka
(5 éj Funchal)
Utazás: menetrend szerinti repülőjárattal
Budapest - Funchal útvonalon, átszállással
Elhelyezés: a megadott 4 csillagos szállodában,
kétágyas szobában
Ellátás: reggeli, felár ellenében menüs vacsora
Minimum létszám: 20 fő (a fakultatív
programokra 15 fő)

Atlanti-óceá

Funchal

Az utat a Chemol Travel idegenvezetője kíséri.

legszebb kézzel font kosarak készülnek, Pico do
Arieiro a sziget második legmagasabb hegycsúcsa, ebéd meghatározott itallal. A nap további
részében látogatás Santanába, ahol a tipikus
szalmatetős házak találhatók. Visszaútban Porto S. Lourenco és Machico város megtekintése.
• A vad Nyugat (egésznapos): a program látványosságai Camara de Lobos festői halászfalu,
Cabo Girdo Európa legmagasabb tengerparti
sziklája, Paul da Serra fennsík, Porto Moniz
természetes medencéivel, és az út közben
elénk táruló csodálatos panoráma. Ebéd a
program közben.

n

• Tipikus madeirai vacsora folklór műsorral:
három fogásos menüs vacsora meghatározott itallal. A vacsora közben egy néptánc csoport műsorát
láthatják a vendégek akik fado dalokat is előadnak.
• Picos dos Barcelos, Eira do Serrado, Apácavölgy és Monte (félnapos): gyönyörű kilátás
Picos dos Barcelos-ról, kilátó Eira dos Serradón
(10-10 perces gyaloglás), Monteban a Mias�szonyunk Templom meglátogatása (itt látható
I. Károly sírja), végezetül utazás tobogannal
(kosár forma szánkó).

6. nap Reggeli, majd transzfer a repülőtérre,
visszautazás Budapestre a menetrend szerint.

Részvételi díj

189 000 Ft

Repülőtéri illeték

65 000 Ft

Félpanziós felár

59 000 Ft

Egyágyas felár

45 000 Ft

Fakultatív programok
Botanikus kertek és Funchal

8 000 Ft

Madeira ízei

16 000 Ft

A vad Nyugat

17 000 Ft

Tipikus madeirai vacsora folklór műsorral

12 000 Ft

Picos dos Barcelos, Eira do Serrado,
Apáca-völgy és Monte

6 000 Ft

A részvételi díj tartalmazza: utazás repülővel, repülőtéri transzferek Madeirán, 5 éjszaka
szállás reggelivel, utas-, poggyász-, baleset- és
útlemondási biztosítás, magyar nyelvű idegenvezetés.
Külön fizetendő: repülőtéri illetékek és díjak, fakultatív programok, felárak.

Szálloda: Hotel Alto Lido ****
Elhelyezkedés: a sziget ideális pontján található
a szálloda Funchal városban, ahonnan könnyen
elérhetők a nevezetes helyek, mint például a
Barreiros stadion, a kaszinó, a városi tér, kikötő
és még számos látnivaló.
Szolgáltatások: lobby, 2 étterem, 24 órás szobaszervíz,
koktélbár, ajándéküzlet, könyvtár, belső és külső
úszómedence, szauna, fitenszterem, business centre.
Térítés ellenében vizisportok vehetők igénybe.
Elhelyezés: a patinás szálloda csinos szobákkal várja
a vendégeket. Fürdőszoba zuhannyal, TV, minibár,
széf balkon. A szobák részben tengerre nézőek.
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178 000 Ft-tól/fő
- 90 nap

183 000 Ft-tól/fő
- 60 nap

189 000 Ft-tól/fő
Indulás
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