A(tra)ktivna Madeira, 8 dni
Hotel 4*, nočitev/zajtrk
– izbrani pohodi in vsebinsko poln program
– enkratna narava na otoku večne pomladi
– potovanje za vsakogar in spontano vzdušje

28.11.2021 do 05.12.2021
99 - Oskar Plus
A(tra)ktivna Madeira je bolj aktivno pohodniški koncept vašega doživetja Madeire.
Pripravljen je za ljubitelje narave in tudi daljših sprehodov ter za vse z željo po aktivnem in
dinamičnem preživljanju počitnic.
Popeljemo vas po izbranih poteh na otoku, kjer si dve nista enaki. Spektakularni
pogledi, vsakokrat druga kombinacija bujnega zelenja, morske modrine in svežega
višinskega zraka, vulkanskih kontur in belih penečih valov … A čeprav na videz robata in en
sam klanec, kamor koli pogledaš, je prepredena z neverjetnimi levadami (starimi akvadukti),
ki so vrhunska možnost za sprehode brez večjih višinskih razlik. Del pohodniške Madeire je
speljane po njih.
Seveda so tu tudi planinske poti, osvojitev najvišjega vrha in hoja po surovi drobovini
otoške notranjosti … V pohodniško Madeiro so vključene tudi vse znamenitosti in lepote
otoka; na dinamičnem in aktivnem potovanju vas prevzame čas, v katerem se stalno nekaj
dogaja, pa vendar so dnevi sproščeni in spontani …
Za bolj lagodno, pa vendar še vedno dinamično doživetje Madeire pa poglejte
potovanje Madeira – eksotični vrt Atlantika 8 dni.
1. dan LJUBLJANA – polet na MADEIRO - FUNCHAL . Polet iz ljubljanskega ali bližnjega
letališča (v tem primeru prevoz iz Ljubljane) preko vmesnega letališča na Madeiro. Vožnja do
hotela. Namestitev in nočitev. (letalo, H)
2. dan FUNCHAL – levada CALDERAO VERDE – ogled FUNCHALA- CAMARA DE
LOBOS. Zajtrk. Vožnja do izhodiščne točke za naš prvi pohod po eni izmed najlepših levad
na otoku ( cca. 12 km, 5 ur). Hodimo skozi bujno rastje in tunele, odpirajo se nam nori
razgledi, vse do konca, ko pridemo do visokega slapu, skritega sredi neokrnjene narave.
Nadihamo se svežega zraka in se sprehodimo nazaj do izhodišča. Vožnja do Funchala in
enourni ogled mestnega središča. Za konec dneva nas čaka idilična vasica Camara de
Lobos, ki si jo je tudi Winston Churchill izbral za svoj motiv. Prosto v vasici ali pa degustacija

pijače, ki je doma prav tu. Sprehod do hotela. Nočitev. (H*, Z)
3. dan FUNCHAL – od PICO ARIEIRO do PICO RUIVO* – SANTANA – PORTO DA
CRUZ. Zajtrk. Na strmem vzponu začutimo otoško razbrazdanost in v kratkem času
doživimo neverjeten kontrast – iz subtropske klime Funchala se prestavimo v gorsko vzdušje
robatih gora – Pico do Areeiro (1.818 m)! Sledi planinski pohod do najvišjega vrha Pico
Ruivo (1.862 m) z enkratnimi pogledi na vulkansko osrčje otoka. Hodili bomo okoli 4-5 ur,
višinske razlike je okoli 400 m. Po osvojitvi vrha se spustimo na sever otoka. Morda okusimo
“milho cozido” s pečeno tuno? Vožnja do Santane, kjer obiščemo značilne “alpske” hiške.
Začimba dneva je obisk vasice Porto da Cruz, kjer se sprehodimo in uživamo v penečem
oceanu. Vrnitev v hotel. Prost večer. Nočitev. (H*, Z)
* V primeru, da bo pot zaprta, bomo izpeljali alternativni pohod.
4. dan FUNCHAL – izlet na RT SVETEGA LOVRENCA ter kiti in delfini . Zajtrk. Vožnja
na skrajni vzhod otoka. Pohod na Rt sv. Lovrenca je eden viškov potovanja (okoli 3 ure,
majhna višinska razlika), saj nas vodi visoko nad razpenjenim oceanom. Barvni klifi, veter v
laseh in modrina oceana nas spremljata vse do konca. Kako lepo! Vrnitev na izhodišče,
vožnja v Funchal in prosto popoldne. Najlepše ga je (za doplačilo) preživeti na zanimivem
triurnem izletu s katamaranom – iz Funchala se odpeljemo daleč na odprto morje v upanju na
bližnje srečanje z delfini in morda, z nekaj sreče, tudi z drugimi morskimi sesalci (kiti). Prost
večer in nočitev. (H*, Z)
5. dan FUNCHAL – izlet na SEVEROZAHOD OTOKA . Zajtrk. Jutro začnemo na prelazu
Encumeada, od koder se nam z nekaj sreče odpre pogled na obe strani otoka vse do morja,
da lahko občudujemo teater gora okoli Pica Grande. Podamo se na pohod ob čudovitih
levadah v Rabacalu, skritimi globoko v bujnem gozdu lovorikovca in drevesne rese (9 km,
okoli 4 ure hoje, 400 m višinske razlike). Prav tukaj je zrak najbolj čist in vdihnemo ga s
polnimi pljuči. Sonce ali megla – čarobno je! Postanek pri prastarih lovorikovcih. Spust na
skrajni severozahodni kotiček otoka v Porto Moniz, čudovito mestece na SZ, kjer lahko
doživimo kipenje oceana, se sprehodimo med osamelci lave in se po želji okopamo v lavinih
bazenih. Vožnja po slikoviti severni obali mimo Sao Vincente do Funchala. Nočitev. (H*, Z)
6. dan FUNCHAL – izlet na JUGOZAHOD OTOKA . Zajtrk. Odpeljemo se na zahodni del
Madeire, od turizma odmaknjene podeželske vasice na vrhu klifov visoko nad oceanom s
čudovitimi razgledi so drug svet. Življenje tukaj teče bolj počasi in umirjeno. Postanemo pri
svetilniku na vrhu klifa, nato pa se odpeljemo do Achade da Cruz in dih jemajoče razgledne
točke nad oceanom. Spustimo se do obale, kjer se srečamo s tradicionalnimi ribiškimi hišami
in vasico, ki je še vedno dostopna le z žičnico ali peš. Čaka nas pohod do izhodišča (400 m
višinske razlike, 3km, 1,5 ure). Do izhodišča se lahko sprehodimo ali dvignemo z žičnico.
Vožnja proti jugu, kjer se po stari strmi kmečki poti spustimo v tipično vas Paul do Mar (500
m višinske razlike, 2 km, 1 ura). Čas za plavanje ali pokušino lokalnih specialitet, kot so
školjke ali kot jim rečejo domačini Lapas. Za konec čudovitega dne se odpeljemo na Cabo

Girao, ki je eden najvišjih obmorskih klifov na svetu in se spušča 580 m naravnost v morje.
Vrnitev v hotel. Prost večer. (H*, Z)
7. dan FUNCHAL – prosto ali izlet po želji . Zajtrk. Prost dan lahko izkoristimo za
samostojne oglede ali počitek, lahko pa si privoščimo kopico zanimivih aktivnosti. Za
doplačilo se lahko udeležimo poldnevnega izleta v okolici Funchala ali pa celodnevnega
pohodniškega izleta po eni izmed čudovitih levad. Madeiro lahko doživimo tudi nekoliko
drugače – na izletu v osrčje otoka z džipi ( doplačilo). Lahko pa si (za doplačilo) privoščimo
kopico drugih izletov po želji, ki jih nudi Madeira – cestno ali gorsko kolesarjenje, surfanje za
začetnike in napredne, jadranje, kanjoning, potapljanje … Zvečer po želji (za doplačilo)
možnost ogleda tradicionalnega večera s Fado glasbo in večerje z dobrotami madeirske
kuhinje. (H*, Z)

Poldnevni izlet v okolici Funchala (FUNCHAL – NUNSKA DOLINA – MONTE in BOTANIČNI V
odpeljemo na razgledno točko Eira do Serrado z neverjetnim razgledom na Nunsko dolino in osrčje gora
dolino in prosto za kavo. Vožnja na Monte, razgledno točko visoko nad mestom s cerkvico mestne
Monta, kjer je pokopan tudi zadnji avstro-ogrski cesar Karel I. V prostem času lahko obiščemo tropski
(doplačilo 12 EUR), ki je eden najlepših na Madeiri. Z žičnico (doplačilo 11 EUR) se odpeljete do mes
čas za lastno raziskovanje, uživanje in zadnje nakupe. Samostojni povratek v hotel.

Celodnevni pohodniški izlet: Po zajtrku se odpeljemo na čudovito razgledno točko blizu Funchala, na
urni pohod po eni izmed levad ali drugi pohodniški poti (v kateri del otoka se odpravimo zadnji dan, je od
Prosto za kosilo in v skladu s časom kopanje. Vrnitev v hotel.
8. dan FUNCHAL – LJUBLJANA . Zajtrk. Vožnja na letališče in polet preko vmesnega
letališča proti Ljubljani ali bližnjemu letališču (v tem primeru 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
Obvezna doplačila
Doplačilo za enoposteljno sobo
Doplačilo za skupino v velikosti 15 - 19 oseb
Doplačilo za skupino v velikosti 20 - 29 oseb

Redna cena
1050 EUR

Aktualna cena
1050 EUR

180,00 EUR
99,00 EUR
60,00 EUR

Doplačila po želji
Odstopnina (4,56 %) od vrednosti aranžmaja -TRIGLAV **
Zdr. zav. Coris, do 8 dni, posamično *

4,56 %
12,50 EUR

Popusti
Članski popust od redne cene aranžmaja
Popust za otroke 2-12 let na dodatnem ležišču
Popust za otroke 2-12 let na osnovnem ležišču

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

Cena (najmanj 30 udeležencev) vključuje: letalski prevoz po programu, letališke in
varnostne pristojbine (73 EUR), prevoz do odhodnega/iz prihodnega letališča do Ljubljane,
če to ni letališče Ljubljana, 7 nočitev z zajtrkom v hotelu 4*, vse prevoze po otoku, slovensko
vodenje, stroške priprave in organizacije potovanja.
Doplačila po želji (na kraju samem): – Fado večer (prevoz, večerja, pijača, folklorni
program …): 39 EUR, – izlet s katamaranom (3 ure, panoramsko, od Funchala do Cabo
Girao in nazaj): 35 EUR,– dodatni celodnevni izlet 7. dne: 35 EUR (min. 5 oseb),–
dodatni poldnevni izlet 7. dne: 20 EUR (min. 5 oseb),– izlet z jeepi: 40-60 EUR,–
napitnine: 15 EUR.
VIZE: Slovenci potrebujemo le veljaven potni list ali osebno izkaznico. ZDRAVJE: obveznih
cepljenj ni.
Minimalno število potnikov za realizacijo potovanja: 15
PRIPRAVA POTOVANJA: 16.09.2021
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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