
Iskyla Ant Uolu (FNCSTRE)
Poilsio vieta: Portugalija / Apž. Kelionės / Apž. Kelionės

Nuotraukų galerija Pasiūlymo aprašymas Žemėlapis/GPS Regioninė informacija Viza Oras Kaina Atrybuty agenta

Kategorija

Regionas Madera /

Trumpas aprašymas:

Porto Santo/Vila Baleira • Funšalis • Pico dos Barcelos • Cabo Girão • Ribeira Brava • Encumenados perėja • Calheta • Porto Moniz • Paul da Serra plynaukštė • Madalena do
MarPuiki vieta savaitinei kelionei, puikios galimybės krašto pažinimui ir poilsiui paplūdimyje. Visos nakvynės viename viešbutyje, gerai paruoštas, vaizdingas maršrutas.
Programa taip pat apima vizitą į salos sostinę, spalvingą turgų, Madeiros vyno degustavimą ir kelionę į cukranendrių perdirbimo fabriką. Verta leistis į papildomą kelionę, norint
geriau pažinti Madeirą ir gražiausius jos kampelius.

Kelionės programa:

1 diena. Kelionės dalyviai atvyksta į oro uostą. Skrydis į Funšalį. Pervežimas į viešbutį. Priklausomai nuo atvykimo laiko: laisvas laikas, vakarienė, nakvynė.

2 diena. laisvalaikis Pusryčiai. Laisvas laikas – poilsis viešbutyje arba papildomai pasirinktos išvykos. Vakarienė, nakvynė.

3 diena. funšalis/porto santo –
vila baleira

Pusryčiai. Ekskursija pasirinktinai (neprivaloma, už papildomą mokestį): 1. Išvyka į salos centrą: kelionė lynų keliu virš Funšalio miesto stogų. Aplankomi objektai: Dievo Motinos
šventovė ant Monte kalvos, tropinis sodas su reliktine ir endemine Madeiros augalija. Vaizdingas kalnų kelias veda į salos širdį, kur nuo panoraminių Eira do Serrado terasų
galima pasigrožėti puikiu vaizdu į kalnų prarajas. Vykimas į nuošalų kaimą Vienuolių slėnyje ir vietinio specialiteto, kaštonų likerio, degustacija. Toliau maršrutas veda į Camara
de Lobos – tipinį žvejų kaimelį, Vinstono Čerčilio pamėgtą vietą. Norintiems (už papildomą mokestį vietoje): pašėlęs nusileidimas pintomis rogėmis nuo Monte kalvos. 2. Kelionė į
PORTO SANTO salą (kovas – gruodis): perplaukimas keltu į Porto Santo salą, esančią maždaug 40 km į šiaurės rytus nuo Madeiros pakrantės, kur galėsite mėgautis
nuostabiais vaizdais. Išlaipinimas. Sustojimas apžvalgos aikštelėje, iš kurios atsiveria nuostabus kraštovaizdis. Pervežimas į VILA BALEIRA, salos sostinę, kuri žavi
nepakartojama atmosfera. Laisvas laikas pasivaikščiojimams ir poilsiui nuostabiame 9 km ilgio smėlio paplūdimyje. Grįžimas į viešbutį, vakarienė, nakvynė.

4 diena. funšalis – pico dos
barcelos

Pusryčiai. FUNŠALIO, salos sostinės, lankymas. Užvažiavimas į apžiūros tašką PICO DOS BARCELOS (355 m virš jūros lygio), iš kur atsiveria puiki miesto panorama.
Pasivaikščiojimas: uosto apylinkės, XV a. manuelinio stiliaus katedra, Madeiros parlamento pastatas, šv. Lauryno citadelė. Apsilankymas garsiojoje vyno darykloje „The Old
Blandy Wine Lodge", kurią įkūrė Johnas Blandy, padėjęs pamatus ir šiandien saloje tebegyvuojančioms vynininkystės tradicijoms. Susipažinimas su gamybos procesu bei
istorija, išskirtinio Madeiros vyno, kuriam nepakartojamą skonį suteikia jo laikymas ąžuolinėse statinėse, degustacija. Lankymasis miesto turguje – spalvingiausioje miesto dalyje.
Grįžimas į viešbutį, vakarienė, nakvynė.

5 diena. cabo girão – ribeira
brava – encumenados perėja –
calheta – porto moniz – paul
da serra plynaukštė –
madalena do mar

Pusryčiai. Visą dieną trunkanti ekskursija po vakarinę salos dalį. Puiki proga pasigrožėti Funšalio įlanka nuo apžiūros taško ant antros pagal aukštį Europoje uolos CABO GIRÃO
(589 m virš jūros lygio). Važiavimas pro žvejų kaimelį RIBEIRA BRAVA, kurio pavadinimas reiškia „laukinę upę“. Pasivaikščiojimas po vaizdingas apylinkes: akmenuotas
paplūdimys, nedidelio XVII a. forto liekanos, šv. Benedikto bažnyčia. Važiavimas per ENCUMENADOS PERĖJĄ, esančią tarp dviejų giliausių salos slėnių. Sustojimas apžvalgos
taške, iš kur atsiveria puikus vaizdas į šiaurinę ir pietinę pakrantes. Vykimas į nedidelį miestelį CALHETA. Apsilankymas cukranendrių fabrike, susipažinimas su perdirbimo
procesu, romo degustacija. Vykimas į PORTO MONIZĄ – populiarų kurortą, kur galima pamatyti natūralius vulkaninius baseinus. Kopimas į nuostabią PLYNAUKŠTĘ PAUL DA
SERRA, vadinamą kalnų dykyne arba Madeiros tundra. Dalis maršruto veda per senovės laurų mišką, saugomą UNESCO. Sustojimas MADALENA DO MAR – ramiame pajūrio
kurorte. Grįžimas į viešbutį, vakarienė, nakvynė.

6-7 dienos. laisvalaikis Pusryčiai. Laisvas laikas – poilsis viešbutyje arba papildomai pasirinktos išvykos. Vakarienė, nakvynė.

8 diena.
Priklausomai nuo atgalinio skrydžio laiko: pusryčiai, laisvalaikis, vykimas į oro uostą ir skrydis į Lietuvą. Asmenys, pratęsiantys kelionę savaitiniu poilsiu: pusryčiai,
išsiregistravimas, pervežimas į pasirinktą viešbutį.

Paslaugos:
7 nakvynės ***/**** viešbutyje • dviviečiai numeriai (galima 1 papildoma vieta) su vonios kambariais • maitinimas: 7 pusryčiai, 7 vakarienės • skrydis • kelionė autobusu • gido
priežiūra

Pastabos:

Papildomai pasirenkamų paslaugų kainos: išvyka į Porto Santo – apie 130 EUR (įskaičiuoti kelto ir pervežimų mokesčiai), reikalinga minimaliai 10 asmenų grupė. Išvyka į salos
centrą – apie 80 EUR (įskaičiuoti: pietūs su gėrimais, bilietai į lankomus objektus, likerių degustacija, gido paslaugos, už papildomą mokestį: nusileidimas rogėmis – apie 15
EUR).Papildomai pasirenkama išvyka į Porto Santo rengiama nuo kovo iki gruodžio, papildomai pasirenkama išvyka į salos centrą rengiama visus metus.Apgyvendinimui Santa
Cruz ar Canico de Baixo vietovių viešbučiuose taikomas turizmo mokestis – apie 5 EUR/asm. nuo 18 metų už visą buvimo laiką.
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