Portugalska z Madeiro, 15 dni
Hoteli 3 - 4*, nočitev/zajtrk, 4x večerja
– obiščite šarmantno Lizbono, študentsko Coimbro in delavski Porto
– doživite čutni Obidoš, obmorski Nazare in Aveiro
– aktivne počitnice na otoku večne mladosti – Madeiri

29.07.2022 do 12.08.2022
2 - Oskarjevo turistično potovanje
V prvem delu potovanja spoznamo glavne znamenitosti Portugalske, v drugem delu
pa zaživimo z najlepšimi vzdušji atlantske Madeire.
PRVI DEL – PORTUGALSKA – glavne znamenitosti ob Atlantiku – potovanje .
Doživite šarmantno prestolnico Lizbono, portugalski Oxford – študentsko Coimbro, radoživi
in čutni Porto, umetniški Obidos ali ribiški Aveiro … Čas portugalskih zlatih let začutite v
palači v Sintri ter v samostanski Alcobaci, v Fatimi pa vas prevzame romarsko vzdušje … Tu
se prava portugalska zgodba šele začenja …
… kajti prava doživetja radovednega sopotnika čakajo v notranjosti dežele . Tu je
dolina reke Duoro, odmaknjene vasice prijaznih ljudi, ki k popotniku še vedno pristopijo z
iskreno zvedavostjo, čudovita narava Serra da Estrele in osrednje planote, kjer se je v
mesečevi pokrajini granitnih balvanov nekoč ustavil čas … Slikovite pokrajine so kot nalašč
za sprehode, tu se sprostimo in razživimo, tu srkamo portugalsko bit.
DRUGI DEL – MADEIRA – subtropski svet narave in cvetja – nočimo na enem
mestu. Ko vstopiš nanjo začutiš željo po aktivnosti in gibanju (hoja, sprehod, gibanje,
plavanje, …) in je zato rajski otok za aktivne počitnice. Za ljubitelje pohodništva so tu levade,
ob katerih je vedno lepa pot, in ni je levade, ki bi se v dramatičnosti otoka ponavljala …
Madeira je pravljični otok subtropskega rastlinja in botaničnih vrtov … Ena izmed
najbolj znanih znamenitosti Madeire je tudi njena raznolika in pestra flora. Madeira je
resnično en velik botanični vrt. Eksotične rastline krasijo otok z nenavadnimi barvami in
posebnimi oblikami cvetov, ki so prava paša za oči. V času festivala cvetja, v aprilu pa tja do
junija je otok najlepši.
SKUPAJ – odlično potovanje za dušo in telo.
1. dan LJUBLJANA – LIZBONA. . Polet iz ljubljanskega ali bližnjega letališča (v tem
primeru prevoz iz Ljubljane) v Lizbono. Po pristanku obiščemo kraje, od koder so portugalski

pomorščaki odhajali v svet – dva dragulja pod zaščito Unesca: Belemski stolp in samostan
sv. Hieronima s cerkvijo, v kateri so grobnice portugalskih kraljev. Postanemo ob spomeniku
slavnih pomorščakov. Prevoz do hotela. Namestitev in nočitev. (letalo, H)
2. dan LIZBONA – izlet v SINTRO – CABO DA ROCA – CASCAIS – LIZBONA. . Zajtrk.
Z metrojem se odpeljemo na ogled portugalske prestolnice; od trga Rossio se sprehodimo po
ulici Avgusta do slavoloka, obiščemo mestno katedralo in se vzpnemo do gradu sv. Jurija s
čudovitim pogledom na mesto. Spustimo se v staro Alfamo, dušo stare Lizbone. Potem se
odpeljemo do Sintre, kjer si od zunaj ogledamo kraljevo palačo, po želji pa jo lahko obiščete.
Sledi vožnja do Cabo da Roca, najzahodnejšega rta Evrope. Tu se pogled preko 150 m
visoke pečine prepadno spušča v Atlantik. Na poti proti Lizboni se peljemo skozi kraljevsko
ribiško vasico Cascais. Nočitev. (H, Z)
3. dan LIZBONA – OBIDOS – ALCOBACA – NAZARE – FATIMA – COIMBRA. . Zajtrk.
Vožnja do kraljičine vasice Obidos, kjer se izgubimo v njenih umetniških uličicah in
poizkusimo ”žinžo”! Sledi vožnja v Alcobaco, kjer doživimo najlepši evropski cistercijanski
samostan iz 12. stoletja (UNESCO). Obiščemo gotsko cerkev s sarkofagoma lepe Ines in
Pedra (ljubezenska zgodba), po želji pa lahko obiščete samostan. V obmorski vasici Nazare
si najprej privoščimo enkraten pogled z vrha, na prostrani peščeni plaži se dotaknemo
širnega Atlantika in lahko si privoščimo odlično ribje kosilo. Vožnja do slovitega romarskega
središča Fatima, kjer obiščemo svetišče, začutimo romarsko vzdušje in se sv. Mariji
priporočimo za prihodnost. Prihod v Coimbro in zaključni sprehod s hriba s staro univerzo
mimo vseh glavnih znamenitosti do hotela. Namestitev. Prepustimo se idiličnemu večernemu
sprehodu ob reki Mondego … Večerja in nočitev. (H, ZV)
4. dan COIMBRA – AVEIRO – PORTO - AMARANTE. . Zajtrk. Vožnja do ribiškega Aveira,
kjer si ogledamo barvite čolne in se z njimi popeljemo po kanalih … Sprehod po “portugalskih
Benetkah”, morda okusimo “ovuš moleš”? Vožnja v Porto, eno najlepših evropskih mest ob
reki Duoro! Od tržnice se mimo vseh glavnih znamenitosti spustimo na živahno in pisano
nabrežje Ribeira, od tam pa si v prostem času po želji lahko ogledate Borzo in cerkev sv.
Frančiška, ali se vzpnete tudi do mestne katedrale. Sledi presenetljivo fotogeničen izlet z
ladjico po reki Duoro. Še panoramska vožnja po “pravi” Portugalski v Amarante.
Raziskovanje vasice. Večerja in nočitev. (čolni, ladjica, H, ZV)
5. dan AMARANTE – DOLINA REKE DOURO – TRANCOSO – GOUVEIA/SEIA. . Zajtrk.
Začenja se del potovanja za sladokusce v srčiko portugalske dežele! Spustimo se v dolino
reke Duoro; panoramska vožnja med z vinogradi pokritimi hribi je užitek zase. To so kraji, od
koder prihaja grozdje za sloviti portovec. Obiščemo “quinto” (posestvo) portovca in
poizkusimo odlična vina. Vzpon med slikovitimi vinogradi nas dramatično vpelje v samotno
Visoko planoto hrastov, posejanih z granitnimi osamelci. Postanemo v skrivnostni vasici ter
se sprehodimo do prazgodovinskih menhirjev. V skladu s časom poizkusimo čokoladne
sardine! V sončnem zahodu se peljemo do vznožja Zvezdnih gora do hotela. Večerja in
nočitev. (H, ZV)

6. dan GOUVEIA/SEIA – ZVEZDNE GORE – MONSANTO – CASTELO
BRANCO. . Zajtrk. Vzpnemo se v slikovito Zvezdno gorovje, kjer nas čakajo sprehodi po
enkratni mesečevi pokrajini. Cesta nas pripelje vse do najvišjega vrha celinske Portugalske –
na Torre (1.993 m). S pogledom na ledeniško dolino reke Zezere se spustimo v Covilho.
Potem nas pot vodi v obmejno Nizko deželo, posejano z neštetimi srednjeveškimi gradovi.
Tu življenje še vedno teče kot nekoč. Vrhunec dneva pa je magična vasica Monsanto, kjer
nam na sprehodu do gradu zastane dih, da bi še kar ostali in raziskovali … Vožnja do “Belega
gradu”. Večerja in nočitev. (H, ZV)
7. dan CASTELO BRANCO – EVORA – LIZBONA . Zajtrk. Z granitnega višavja se
spustimo v rodovitne valovite ravnice Alentejo – objame nas mehkoba in nepreglednost
nasadov plutovcev. Skrivnostno skriti med bujnimi plutovci nas čakajo največji megalitski
ostanki na Iberskem polotoku. Obiščemo Evoro (UNESCO), kjer z živahno sedanjostjo
sobivajo rimski, mavrski in srednjeveški ostanki. Zunanji ogled znamenitosti – kostnica,
rimski tempelj, množica cerkva – in prosto za lastno raziskovanje. Vožnja do Lizbone in
namestitev v hotelu. Po želji lahko zvečer vstopimo v portugalsko futuristično četrt – območje
Expo98. Pravi Sirij na Zemlji. Zvečer se (za doplačilo) z metrojem odpeljemo do restavracije
s fado večerom, kjer uživamo v otožno hrepeneči glasbi. Nočitev. (H, Z)
8. dan LIZBONA – polet na Madeiro – FUNCHAL . Zajtrk. Prost dan za raziskovanje
Lizbone. Vožnja na letališče in polet proti Madeiri. Vožnja do hotela. Namestitev in nočitev.
(letalo, H*, Z)
9. dan FUNCHAL – prosto ali izlet po želji . Zajtrk. Prost dan. Lahko ga izkoristite za
počitek in kopanje, raziskovanje Funchala ali se udeležite izleta po želji – celodnevni pohod
po daljši levadi ali po spektakularni planinski poti čez najvišje vrhove otoka (od Pica Areiira
do Ruiva). Če želite otok doživeti na edinstveni način, ga raziščemo z jeepi čisto izven
glavnih cest, po divjini, na vrh planote. Prav tako se lahko udeležite katere druge dejavnosti
kot so kolesarjenje, kanjoning, surfanje, jadranje… Nočitev. (H*, Z)
10. dan FUNCHAL – izlet na VZHOD OTOKA . style="text-align: justify;"> Zajtrk. Na strmem
vzponu za?utimo otoško razbrazdanost in v kratkem ?asu doživimo neverjeten kontrast – iz subtropske klime
Funchala se prestavimo v gorsko vzdušje robatih gora – Pico do Areiro (1.818 m)! Spektakularni pogledi v
osr?je najvišjih gora ter panoramski sprehod z enkratnimi pogledi. Spust do vasice Ribeiro Frio in znajdemo
se v drugem svetu. Sprehod po zimzeleni goš?avi lovorovih dreves nas popelje do razgledne to?ke.
Poskusimo ”poncho”? Panoramska pot do Santane nas preseneti z eksoti?nim rastlinjem – pravi botani?ni
poduk! V Santani obiš?emo zna?ilne “alpske” hiške in morda okusimo “milho frito” s pe?eno tuno? Višek
dneva pa nas ?aka na rtu sv. Lovrenca, ki nam ponudi enega najlepših sprehodov ob klifih visoko nad
razpenjenim oceanom. Vrnitev v hotel in prost ve?er. No?itev. (H*, Z)

11. dan FUNCHAL - izlet po okolici in v NUNSKO DOLINO . Zajtrk. Vožnja do
Botaničnega vrta, ki ga doživimo v jutranji svežini. Vožnja na Monte, razgledno točko visoko
nad mestom s cerkvico mestne zavetnice Gospe z Monta, kjer je pokopan tudi zadnji avstroogrski cesar Karel I.. Zakaj se (za doplačilo) ne bi spustili z zabavnimi sanmi po strmini?
Potem se vzpnemo v osrčje gora, na razgledno točko Eira do Serrado, od koder se nam

odpre eden najbolj dramatičnih pogledov na otoku. Sprehod v Nunsko dolino (Curral das
Freiras) in morda kostanjeva juha za kosilo? Ob koncu dneva se ustavimo še v idilični ribiški
vasici Camari de Lobos, ki si jo je tudi Winston Churchill izbral za svoj motiv. Vrnitev v hotel.
Prost večer. Nočitev. (H*, Z)
12. dan FUNCHAL- izlet na kite in delfine . Zajtrk. Raziščemo prijetno mestece Funchal.
Začnemo pri največji znamenitosti mesta – muzej CR7 in kip Cristiana Ronalda. Pot nas
pelje do parka Sv. Katarine, skozi čudovit mestni park in že vstopimo v ožje središče, mimo
mestne katedrale vse do slavne tržnice z eksotičnim sadjem. Po najstarejši ulici nadaljujemo
sprehod po starem Funchalu. Prosto popoldne za lastno raziskovanje. Po želji (za doplačilo)
lahko doživimo triurni izlet: s katamaranom se iz Funchala odpeljemo na odprto morje v
upanju na bližnje srečanje z delfini in z nekaj sreče, tudi z drugimi morskimi sesalci.
Navdušujoči so tudi pogledi na otok z morja. Yes! Nočitev. (H*, Z)
13. dan FUNCHAL – izlet na SEVEROZAHOD OTOKA . style="text-align: justify;"> Zajtrk.
Jutro za?nemo na prelazu Encumeada, od koder se nam z nekaj sre?e odpre pogled na obe strani otoka vse
do morja, da lahko ob?udujemo teater gora okoli Pica Grande. Sprehod pri prastarih lovorikovcih. Spust na
skrajni severozahodni koti?ek otoka po panoramski cesti v vasico Porto Moniz. Sprehod ob dramati?ni obali
med osamelci lave. Po želji se okopamo v lavinih bazenih. Na poti po severni obali se znajdemo v svetu
previsnih sten, ki se dvigajo iz razpenjenega oceana. S panoramskimi postanki se odpeljemo mimo vasice
Sao Vincente nazaj na južno obalo, do Cabo Girao, drugi najvišji obmorski klif na svetu, ki se spuš?a 580 m
v morje! Vrnitev v hotel. Prost ve?er. No?itev. (H*, Z)

14. dan FUNCHAL – izlet na JUGOZAHOD OTOKA

. style="text-align: justify;"> Zajtrk.
Vzpnemo se na planoto Paul de Serra. Podamo se na sprehod po levadi Rabacal in se spustimo v osr?je
gozda lovorikovca. Spustimo se na južno stran otoka in obiš?emo eno izmed obmorskih vasic. Vožnja do
mesta Calheta, kjer se nahaja ena izmed 2 peš?enih plaž z rumenim peskom na otoku. Kot naro?eno za
kratek po?itek, kosilo ali skok v morje. Vrnitev v hotel. Zve?er po želji (za dopla?ilo) možnost ogleda
tradicionalnega Fado ve?era z ve?erjo in dobrotami Madeirske kuhinje. No?itev. (H*, Z)
15. dan FUNCHAL – LIZBONA – LJUBLJANA. . style="text-align: justify;"> Zajtrk. Vožnja na
letališ?e in polet preko vmesnega letališ?a proti Ljubljani ali bližnjemu letališ?u (v tem primeru še vožnja do
Ljubljane) (Z, letalo)

Vrstni red izletov po otoku Madeira ter sprehodov se lahko med potovanjem
prilagajajo vremenskim razmeram.
Cenovni podatki:
Cena potovanja
razpisni program

Redna cena
1674 EUR

Aktualna cena
1674 EUR

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

330,00 EUR
4,56 %

10,00 %
3,50 %
15,00 %

Cena (najmanj 30 udeležencev) vključuje : letalski prevoz po programu, letališke in
varnostne pristojbine (84 EUR), prevoz do odhodnega/iz prihodnega letališča do Ljubljane,
če to ni letališče Ljubljana, 14 nočitev v hotelu 3-4* z zajtrkom, 4 večerje, prevoze in oglede s
klimatiziranim avtobusom, slovensko vodenje (vključeni so ogledi od zunaj), vožnjo s čolni v
Aveiru, vožnjo z ladjico v Portu, obisk vinske kleti v dolini reke Duoro z degustacijo,
vstopnino v botanični vrt v Funchalu, degustacija madeirčana, stroške priprave in
organizacije potovanja.
VSTOPNINE niso vključene v ceno programa. Vstopnine po želji na kraju samem:
LIZBONA: samostan sv. Hieronima 10 EUR, Grad sv. Jurija 8,50 EUR; Belemski stolp 5
EUR; SINTRA: kraljeva palača 9,5 EUR, ALCOBACA: samostan 6 EUR, PORTO: cerkev
sv. Frančiška 3,5 EUR; Borza 7 EUR, EVORA: kostnica 2 EUR; stolnica 3,50 EUR.
Doplačila po želji (na kraju samem): – fado večer v Lizboni (program z večerjo, kozarcem
vina ter kavico): 40 EUR,– fado večer na Madeiri (prevoz, večerja, pijača, fado): 39 EUR,–
izlet s katamaranom (3 ure, panoramsko, od Funchala do Cabo Girao in nazaj): 35 EUR,–
dodatni izlet 9. dne: 30 EUR (min. 5 oseb),– Monte – vožnja s sanmi: 15 EUR,– napitnine: 25
EUR.

VIZE: Slovenci potrebujemo le veljaven potni list ali osebno izkaznico. ZDRAVJE: obveznih
cepljenj ni.
Minimalno število potnikov za realizacijo potovanja: 15
PRIPRAVA POTOVANJA: 21.09.2021
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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