Madeira - eksotični vrt Atlantika, 8 dni
Hoteli 4*, nočitev/zajtrk
–
–
–

doživite dramatični vulkanski otok večne pomladi
sprehodite se po levadah in uživajte v subtropskem zelenju
presenečenja in spektakularne panorame – samo za vas

25.06.2022 do 02.07.2022
2 - Oskarjevo turistično potovanje
Tisoč kilometrov od Lizbone, sredi oceana leži majhen otoček – Madeira. Zazdi se
lahko, da v tej odmaknjeni deželi ni kaj dosti početi. A ko enkrat vstopiš na otok, se le-ta pred
teboj povečuje v nedogled. Madeira je en sam klanec navzgor in navzdol. To pa ustvarja
dramatične prizore kamor koli vržeš oko. Okoli otoka se dramatično dvigajo klifi, pod njimi
buta razpenjen ocean.
Madeiro na temeljih nekdanje Atlantide preveva posebna energija in živahnost. 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.
Poglejte si še:
Madeira, rajski otok
Madeira- all in
Čutna sanjava Madeira
Madeira je magnet
Potovanja na Madeiro iz mojih oči
Otok različnih svetov
Otok, potreben likanja
Dan na Madeiri
Breakdance na levadi
Klifi na Madeiri
Dovoljenje za sen

1. dan LJUBLJANA – polet na Madeiro – FUNCHAL

. style="text-align: justify;"> Polet iz

ljubljanskega ali bližnjega letališ?a (v tem primeru prevoz iz Ljubljane) preko vmesnega letališ?a na Madeiro.
Vožnja do hotela. Namestitev in no?itev. (letalo, H*)

2. dan FUNCHAL – izlet na VZHOD OTOKA . 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 Areiro (1.818 m)!
Spektakularni pogledi v osrčje najvišjih gora ter panoramski sprehod z enkratnimi pogledi.
Spust do vasice Ribeiro Frio in znajdemo se v drugem svetu. Sprehod po zimzeleni goščavi
lovorovih dreves nas popelje do razgledne točke. Poskusimo ”poncho”? Panoramska pot do
Santane nas preseneti z eksotičnim rastlinjem – pravi botanični poduk! V Santani obiščemo
značilne “alpske” hiške in morda okusimo “milho cozido” s pečeno tuno? Višek dneva pa nas
čaka na rtu sv. Lovrenca, ki nam ponudi enega najlepših sprehodov ob klifih visoko nad
razpenjenim oceanom. Vrnitev v hotel in prost večer. Nočitev. (H*, Z)
3. 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)
4. dan FUNCHAL- izlet na kite in delfine

. style="text-align: justify;"> Zajtrk. Raziš?emo

prijetno mestece Funchal. Za?nemo pri najve?ji znamenitosti mesta – muzej CR7 in kip Cristiana Ronalda.
Pot nas pelje do parka Sv. Katarine, skozi ?udovit mestni park in že vstopimo v ožje središ?e, mimo mestne
katedrale vse do slavne tržnice z eksoti?nim sadjem. Po najstarejši ulici nadaljujemo sprehod po starem
Funchalu. Prosto popoldne za lastno raziskovanje. Po želji (za dopla?ilo) lahko doživimo triurni izlet: s
katamaranom se iz Funchala odpeljemo na odprto morje v upanju na bližnje sre?anje z delfini in z nekaj
sre?e, tudi z drugimi morskimi sesalci. Navdušujo?i so tudi pogledi na otok z morja. Yes! No?itev. (H*, Z)

5. dan FUNCHAL – izlet na JUGOZAHOD 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)

6. dan FUNCHAL – izlet na SEVEROZAHOD 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. Prost ve?er. No?itev. (H*, Z)
7. 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… Zvečer po želji (za doplačilo) možnost
ogleda tradicionalnega Fado večera z večerjo in dobrotami Madeirske kuhinje. Nočitev.(H*,
Z)
8. dan FUNCHAL – LIZBONA – 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
Po razpisnem programu

Redna cena
1149 EUR

Doplačila po želji
Doplačilo za enoposteljno sobo
Odstopnina (4,56 %) od vrednosti aranžmaja - PAKET A **
Zdr. zav. Mondial, do 8 dni, Evropa, posamično, osnovno kritje - S*
Popusti
Popust za otroke 2-12 let na dodatnem ležišču
Popust za otroke 2-12 let na osnovnem ležišču
Članski popust od redne cene aranžmaja

Aktualna cena
1149 EUR

170,00 EUR
4,56 %
10,68 EUR

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

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 in oglede s
klimatiziranim avtobusom, slovensko vodenje, degustacija madeirčana, vstopnino v
Botanični vrt, 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,– Monte – spust s sanmi: 15 EUR,– dodatni izlet 7. dne: 30
EUR,– 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: 20.09.2021
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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