PORTUGÁLIA – Fly & Drive & Sleep
MADEIRA FELFEDEZÉSE EGYÉNILEG
8 nap / 7 éjszaka (Budapest – Funchal – Budapest)
Budapest | Canico | Santana |
Encumeada | Porto Moniz | Funchal |
Budapest
1. nap: Budapest | Madeira
Megérkezés Madeira szigetére (Funchal), bérautó átvétele. Szállás Caniço-ban. (1 éjszaka)
2. nap: Caniço | Machico | Caniçal | Ponta de São Lourenço | Ribeiro Frio | Pico do
Arieiro | Santana
Reggeli után a sziget délkeleti partvonalán haladva felfezezzük Madeira második
legfontosabb városát Machico-t (Igreja Matriz, Capela dos Milagres), majd a sziget egykori
bálnafeldolgozóiparának központját, Caniçal-t. (bálnamúzeum) Érdemes felkeresni Madeira
legkeletibb pontjának gyönyörű szikláit: Ponta de São Lourenço.
Ebéd Faial-ban, majd délután a sziget észak-keleti részének felfedezése: Portelá-ból
csodálatos kilátás Porto da Cruz és Faial falvakra, Ribeiro Frio nemzeti parkjában látogatás
a pisztáng-telepre, majd a Pico do Arieiro 1810 m
magas pontja következik. Érkezés az esti órákban
Santana zsúpfedeles háromszögletű házaihoz.
Szállás. (1 éjszaka)
3. nap: Santana | Pico Ruivo | São Vicente | Encumeada
Reggeli után kirándulás madeira legmagasabb csúcsához, a 1861 m magas Pico Ruivo-hoz.
(A hegycsúcs Achada do Teixeira faluból induló gyalogösvényen kb. 1 óra alatt elérhető.) A
kirándulást követően folytatjuk utunkat a sziget északi partvonalán Boa Ventura érintésével
São Vicente-be. Kora délután 1000 m magasságba emelkedünk fel az Encumeada hágóig,
ahonnan a sziget északi és déli partja egyszerre látható - lenyűgöző kilátás.
Szállás. (1 éjszaka)
4. nap: Encumeada | Porto Moniz
Reggeli után alagutakon, vízeséseken keresztül folytatjuk utunkat az északi parton
csodálatos kilátással, és Seixal érintésével érkezünk meg Porto Moniz-ba. Ebédre
ínyencségek egy helyi étteremben, majd fürdés a vulkáni kőzetekből természet vájta
tengervizes medencékben. Szállás. (1 éjszaka)
5. nap: Porto Moniz | Paúl da Serra fennsík | Cabo Girão | Camara de Lobos | Funchal
Reggeli után 1400 m-es magasságban, a Paúl da Serra fennsíkon keresztül folytatjuk
utunkat Funchal irányába. A déli partszakaszra érkezve a Cabo Girão sziklafokról csodálatos
panorámában gyönyörködhetünk. Ebéd a tipikus halászfaluban, Camara de Lobos-ban ahova Sir Winston Churchill is többször ellátogatott. Érkezés a kora délutáni órákban
Funchal-ba. Szállás. (3 éjszaka)
6. nap: Funchal
Reggeli után Madeira “fővárosának” felfedezése: séta a gyümölcsökben, különleges
virágokban, és más egzotikumokban bővelkedő piacon, látogatás a botanikus kertben csodálatos panorámával Funchalra.
Feltétlenül érdemes ellátogatni a helyi hímző manufaktúrába, ahol megtekinthetjük, hogyan
készül a híres madeirai csipke. Pincelátogatás a város központjában madeirabor kóstolóval,
majd séta a kikötőben…
7. nap: Funchal | Eira do Serrado | Monte | Funchal
Reggeli után rövid autóút az Eira do Serrado kilátóponthoz (800 m-es magasságba) –
fantasztikus kilátással a kráter belsejében épült kis falura Curral das Freiras-ra. A visszaúton
megálló Monté-ban (Jardim do Monte, Nossa Senhora do Monte templom). Lehetőség a
híres nyári szánkó, a ‘toboggan’ kipróbálására egészen le Livramento-ig.
8. nap: Funchal | Budapest
Reggeli után a bérautó leadása a funchali reptéren.

A 8 napos fly and drive program igény szerint meghosszabbítható Madeirán vagy Porto Santo szigetén a választott
szállodában. Szállodaajánlataink: www.aquatravel.hu !
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