
Dopoledne odlet z Prahy 
Odpoledne přílet na Madeiru, transfer na hotel 
a ubytování + prohlídka starého města, tržnice 
a vinařství

Zážitek dne: ochutnáte exotické ovoce a
okoštujete madeirské víno

Dopoledne přesun na západní část Madeiry, kde se
tyčí nejvyšší útesy ostrova + vyhlídka z náhorní
plošiny Paul da Serra
Odpoledne sjezd do malebného městečka Porto
Moniz a pro otužilce koupání ve skalních lávových
jezírkách

Zážitek dne: vykoupete se ve skalních
lávových jezírkách

Dopoledne lehce adrenalinový trek pěšinou po
skalních útesech do Porto da Cruz 
Odpoledne volný čas na koupání + návštěva
Santany (typické pastevecké domečky) 
a degustace rumu

Zážitek dne: užijete si jednu z mála
pobřežních stezek do Porto da Cruz

Dopoledne výjezd na třetí nejvyšší horu - Pico do
Areeiro, úchvatný pohled na nejvyšší horu - Pico
Ruivo, okolní masívy a údolí
Odpoledne výlet na vyhlídku do Údolí jeptišek 
a ochutnávka místních kaštanových specialit (likér,
chléb, koláč)

Zážitek dne: dopřejete si pohled na
nejvyšší horu a scenérii ostrova

8denní zájezd 
pro skupinu 10 osob

cena od

za osobu

32 990 Kč

Zažijte nezapomenutelných pár dní na Madeiře
se svým týmem! Prémiový zájezd vám
připravíme na míru nebo se můžete inspirovat
naším návrhem. Program vám přizpůsobíme dle
vašich požadavků a časových možností. 
V uvedené ceně máte leteckou dopravu se
všemi poplatky, transfery po ostrově, ubytování
se snídaní a zkušeného průvodce. Nic nemusíte
sami řešit, o vše se postaráme.
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Celodenní výlet do opuštěných, jiným dopravním
prostředkem nedostupných, částí ostrova

Zážitek dne: projedete se jeepy do
nepoznaných zákoutí ostrova

Dopoledne canyoing pro začátečníky - splavování
divokých řek a slaňování
Odpoledne volný program nebo návštěva
nejvýchodnější části ostrova Ponta de Sao
Lourenco + zastávka u sochy Krista v Garajau

Zážitek dne: užijete si extrémní adrenalin
v podobě canyoningu

Dopoledne v rybářské osadě Camara de Lobos se
skleničkou v místním vyhlášeném Poncha baru,
následně zastávka ve vesnici Calheta s
ochutnávkou místního rumu a medového koláče 
Odpoledne sjezd lanovkou na Faja dos Padres +
plavba na plachetnici podél jižního pobřeží zpět do
Funchalu

Zážitek dne: užijete si západ slunce na
plachetnici a možná spatříte delfíny

Odlet zpět do České republiky
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