Čarobna Madeira, 8 dni
Hotel 4*, nočitev z zajtrkom
– Odkrite skrite kotičke Madeire
– Uživajte v lepih pohodih in razgledih
– Doživite »neturistično« Madeiro

17.10.2021 do 24.10.2021
99 - Oskar Plus
Potovanje za vse, ki ste Madeiro že obiskali in ste že takrat vedeli, da se želite
vrniti. Madeira je otok, ki ponuja veliko več, kot se zdi na prvi vtis. Ko obiščemo vse glavne
‘must see’ znamenitosti in levade, se odpre čisto nov in neraziskan del Madeire. Tako je
lepo, da se vprašamo, zakaj tega še nismo prej videli in doživeli.
Tokrat raziskujemo manj znane dele otoka in jo doživljamo še bolj pristno. Tukaj je
pohod po strmi severni obali otoka, ki nam nudi neverjetne razglede ter manj obljudene
levade z lepimi tolmunčki in slapovi. Nove planinske poti, kjer lahko uživamo v tišini in
razgledih na osrednje gorovje. Ena boljših izkušenj pa je sigurno raziskovanje otoka z jeepi,
ki nas popeljejo off road v tisto pravo Madeiro.
Madeira – otok, ki ga ne pozabimo nikoli. Otok, kjer ne zmanjka novih poti za pohode in
sprehode. Otok ljubeznivih ljudi, ki nas z nasmeškom vsako jutro pozdravijo Bom dia,
nekateri celo Dobro jutro. �� Otok kontrastov, saj se v nekaj dneh znajdemo v gorovju,
puščavski pokrajini in bujnem gozdu, ki spominja na trope. Otok prijetnega vremena in
odlične hrane.
Sanjajmo, doživimo in uživajmo v vsakem trenutku! Se vidimo.
1. dan LJUBLJANA – levada CALDERAO VERDE - FUNCHAL . Večerni zbor (dan prej) v
Ljubljani in vožnja do letališča v Milanu, od koder preko Lizbone poletimo na Madeiro. Vožnja
do izhodiščne točke za naš prvi pohod po eni izmed najlepših levad na otoku ( cca. 10 km, 4
ure). Pot nas vodi vse do visoka slapu, skritega sredi neokrnjene narave. Nadihamo se
svežega zraka in se sprehodimo nazaj do izhodišča. Vožnja do hotela. Namestitev in prost
večer. Nočitev. ( letalo, H*)
2. dan FUNCHAL – VERADA DO LORANO – PORTO DA CRUZ – MACHICO FUNCHAL. Zajtrk. Vožnja proti vzhodu otoka, do mesta Machico. Po jutranji kavici v
lokalnem baru sledi en izmed najlepših pohodov ( cca 11 km, 4 ure hoje), po poti mimoz.
Prečkamo otok in kmalu se nam odpre pogled na strmo severno obalo otoka. Hoja po

samem robu nam ponuja neverjetne razglede, ki nam vzamejo dih in že zagledamo vasico
Porto da Cruz. Ogledamo si tovarno sladkornega trsa, ki ga je največ prav tukaj. Vožnja
nazaj do Machica, kjer nas po želji čaka slastno kosilo in skok v morje na eni izmed dveh
peščenih plaž z rumenim peskom na otoku. Odpeljemo se do razgledne točke nad mestom z
lepim razgledom na zaliv. Se še spomnite tradicionalne pijače Ponche? Naktarinine še nismo
poskusili in zdaj je čas. Vrnitev v hotel. Prost večer. Nočitev. (H*, Z)
3. dan FUNCHAL – PAUL DA SERRA – MADALENA DO MAR- FUNCHAL . Zajtrk.
Vzpnemo se na višinski prelaz Encumeada, od koder se nam z nekaj sreče odpirajo lepi
razgledi na obe strani otoka. Mimo polja vetrnic prispemo do našega izhodišča za pohod (
cca. 9 km, 4 ure) po eni izmed lepših levad – Levada do Alecrim. Skrenemo iz poti in se
spustimo do slapu in jezera Lagoa do Vento. Pot nas nato pripelje do pravljičnega tolmunčka
s slapom. Čaka nas peš off road sprehod čez madeirsko divjino, prečkamo reko in že smo
nazaj na planoti. Spustimo na južno stran otoka, do vasi Madalena do Mar. Možnost kosila
na plaži in kopanja. Vožnja do razgledne točke, od koder se nam odpre dih jemajoči razgled
na dolino Serra de Agua. Vrnitev v Funchal. Prost večer ali (za doplačilo) možnost večerje v
lokalni restavraciji, kjer poskusimo odlično espetado. Nočitev. (H*, Z)
4. dan FUNCHAL – JEEP SAFARI - ZAHOD OTOKA - FUNCHAL . Zajtrk. Danes nas
čaka prav poseben dan, saj otok raziskujemo z jeepi! Domačini pravijo, da je to najboljši
način za doživetje Madeire. Čaka nas vožnja po vznožju planote po totalno off road poteh
vse do zahodne strani otoka. Kakšna divjina! Sprehod do razgledne točke s pogledom na
140m visok slap. Sprehod po levadi ( cca. 2 uri in 5 km). Na enem izmed piknik prostorov si
naredimo kosilo in smo kot pravi domačini. Vožnja do Achade da Cruz. Po želji se z žičnico
odpeljemo do obale. Kratek sprehod pod strimimi klifi ob razburkanem oceanu. Vrnitev v
Funchal. Prost večer. Nočitev. (H*, ZK, jeepi)

5. dan FUNCHAL – planinski pohod do PICA GRANDE in ENCUMEADE –
FUNCHAL . Zajtrk. Po jutranji kavici se odpeljemo do začetka naše planinske poti (cca. 14
km, 6 ur, 600 m vzpona in 800 m spusta). Pogled na Centralno gorovje se spreminja na
vsakem ovinku in vzponu in je pravi balzam za oči pohodnika. Prav tako se nam odpre
pogled na Nunsko dolino, ki se skriva na sredini otoka. Spremljata nas endemična flora in
favna Madeire. Rajsko! Naš cilj je dosežen, ko splezamo na skalo, ki označuje vrh Pica
Grande. Nadaljujemo proti prelazu Encumeada. Pred vrnitvijo v Funchal se ustavimo v ribiški
vasici Camara de Lobos, kjer pripravljajo skrivnostno Poncho Vasco da Gama. Prost večer.
Nočitev. (H*, Z)
6. dan FUNCHAL – LEVADA FAJA DO RODRIGUES – PONTA DO SOL . Zajtrk.
Odpeljemo se na severni del otoka, do mesta Sao Vicente. Čaka nas pohod po izjemno lepi
levadi (cca. 14 km, 5 ur) , kjer se počutimo kot v tropih. Bujno zelenje in slapovi nas
spremljajo vse do konca. Z nekaj sreče vidimo vse do morja. Čas, da si pripravimo kosilo.

Prijazni domačini nam pokažejo skrivnosti njihove peke, nato pa imamo priložnost, da se
preizkusimo še sami. Za konec dneva se zapeljemo do obmorskega mesta Ponta do Sol.
Čas za počitek na plaži ali sprehod ob obali. Vrnitev v Funchal. Prost večer. Nočitev. (H*, Z)
7. dan FUNCHAL – prosto ali izlet po želji . Zajtrk. V prostem dnevu si lahko privoščimo
kopico zanimivih aktivnosti: lahko se (za doplačilo) še zadnjič sprehodimo po kateri izmed
čudovitih levad, po najvišjih vrhovih, rtu Sv. Lovrenca ali se še enkrat odpravimo na izlet z
jeepi – kamorkoli želite. Lahko pa si (za doplačilo) privoščimo kopico drugih izletov po želji, ki
jih nudi Madeira – cestno ali cross-country kolesarjenje, surfanje za začetnike in napredne,
jadranje, kanyoning – soteskanje, potapljanje … Zvečer po želji (za doplačilo) možnost
ogleda tradicionalnega Fado večera z dobrotami madeirske kuhinje. (H*, Z)
8. dan FUNCHAL – LIZBONA- LJUBLJANA . Zajtrk. Vožnja na letališče in polet preko
Lizbone do Benetk. Sledi še vožnja do Ljubljane. (Z, letalo)
Vrstni red izletov po otoku ter sprehodov se lahko med potovanjem prilagajajo vremenskim
razmeram.

Cenovni podatki:
Cena potovanja
razpisni program

Redna cena
1080 EUR

Obvezna doplačila
Doplačilo za skupino v velikosti 11 - 14 oseb
Doplačila po želji
Doplačilo za enoposteljno sobo
Odstopnina (4,56 %) od vrednosti aranžmaja - PAKET A **
Popusti
Članski popust od redne cene aranžmaja
Popust za otroke 2-12 let na osnovnem ležišču
Popust za otroke 2-12 let na dodatnem ležišču

Aktualna cena
1080 EUR

90,00 EUR

180,00 EUR
4,56 %

39,00 EUR
10,00 %
15,00 %

Cena (najmanj 15 udeležencev) vključuje : prevoz iz Ljubljane do letališča in nazaj,
letalski prevoz po programu, letališke in varnostne pristojbine, 7 nočitev z zajtrkom v hotelu
4*, vse prevoze in oglede s klimatiziranim avtobusom, izlet z jeepi s kosilom, slovensko
vodenje, stroške priprave in organizacije potovanja.
Doplačila po želji (na kraju samem): – Fado večer (prevoz, večerja, pijača, folklorni
program, …): 39 EUR,– tradicionalni večer ( prevoz, večerja z espetado, pijača): cca 30 EUR,
– dodatni izlet 7. dne: 30 EUR,– izlet z deepi 7. dne: 45-60 EUR,– napitnine: 15 EUR.

VIZE: Slovenci potrebujemo le veljaven potni list ali osebno izkaznico.
ZDRAVJE: obveznih cepljenj ni.
Minimalno število potnikov za realizacijo potovanja: 7
PRIPRAVA POTOVANJA: 10.09.2021
Splošni pogoji poslovanja Agencije Oskar so sestavni del programov in so kot posebna
tiskana priloga na voljo na vseh prodajnih mestih Agencije Oskar. Z vplačilom akontacije
potnik potrdi, da jih v celoti sprejema.
ORGANIZATOR POTOVANJA: Agencija Oskar.
LEGENDA za vrsto storitev in namestitev:
Z – zajtrk, K – kosilo, V – večerja P*– penzion/ lokalne namestitve, dvoposteljne sobe s
kopalnico
H – nočitev v hotelu 1/2/3 zvezdice P – lokalne namestitve (dvoposteljne sobe s skupno
kopalnico, večposteljne sobe,…)
H* – nočitev v hotelu 3 /4 zvezdice PT – nočitev na vlaku ali ladijska kabina
H** – nočitev v hotelu 5 zvezdic O – nočitev zunaj (šotor, jurta, ladijska paluba,....)
Kategorija namestitev je odvisna od lokalnih predpisov in ni nujno enakovredna našim. V
primerih, ko v državi potovanja ni predpisane kategorizacije namestitev, je ocena kategorije
v programu potovanja narejena na podlagi ocene lokalnih partnerjev.
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