9-денний авторський авіатур МАДЕЙРА
ФУНШАЛ • КУРРАЛ ДАШ ФРЕЙРАШ • ЛЕВАДИ • КАМАРА ДЕ ЛОБОШ • КАБО ЖИРАО •
РІБЕЙРА БРАВА • ПАУЛ-ДУ-МАР • ЖАРДИМ-ДУ-МАР • ПОНТА ДО ПАРГО • ПОРТО МОНІЖ
• САО ВІСЕНТЕ АРІЕЙРО • РІБЕЙРО ФРІО • БАЛКОЕШ • САО РОК ДЕ ФАЙЯЛ • САНТАНА •
ФАЙАЛ • САУ ЛОРЕНСУ • МАШИКУ

Детальна програма поїздки:
16 жовтня – субота
16:00 – виліт з Києва (аеропорт Бориспіль)
20:00 – прибуття до міжнародного а/п МАДЕЙРА. Зустріч
з україномовним гідом!
Трансфер аеропорт – готель.
Поселення до готелю***/ **** поруч з океаном (двомісні
номери)
17 жовтня – неділя
Сніданок
Відпочинок на океані

18 жовтня – понеділок
Сніданок
10.00-14.00 ФУНШАЛ – столиця Мадейри
Екскурсія розпочинається від статуї Австрійської імператриці
Сісі, далі побачимо Кінту Віжия, офіційну резиденції
регіонального уряду Мадейри. Прогуляємося парком Санта
Катаріна, оглянемо каплицю святої Катерини, а також бронзові
статуї Христофора Колумба та Енріке Навігатора. Пройдемося
центральною вулицею, де праворуч красується театр «Baltazar
Dias», а ліворуч - Міський парк.
Зовсім скоро перед нашим поглядом постане величний
кафедральний собор Фуншала, збудований в XVI столітті у
формі латинського хреста.
Наступним відкриттям буде міський ринок, де витончено
поєднані «арт-деко» і модернізм 40-х років XX ст. Незабутні
смаки змінюються чудовою прогулянкою Старим Містом,
зокрема вулицею Санта-Марія – найпершою, зведеної в
столиці. Завершимо нашу екскурсію біля станції канатної
дороги.

Повернення до готелю.
Відпочинок на океані
19 жовтня – вівторок
Сніданок
КУРРАЛ даш ФРЕЙРАШ та дегустація мадейрянського вина
Екскурсія розпочинається на оглядовому майданчику Піко дош
Барселуш, звідки відкривається чудова панорама Фуншалу.
Потім перетнемо гори, щоб зупинитися в Ейра до Серрадо, де
отримаємо насолоду від захоплюючого виду на долину
монахинь. Вдосталь намилувавшись величними пейзажами
кратера згаслого вулкану, спустимося в селище Curral das
Freiras, яке ми бачили з оглядового майданчика. Саме тут
продегустуємо лікери місцевого виробництва та дізнаємось про історію їх приготування. Обов’язково
розповімо про перших жителів цього відомого на Мадейрі місця, якими були збіглі раби та каторжники.
Завершення нашої подорожі увінчається дегустацією мадейрянського вина та традиційного пирога (пряника)
з цукрової тростини в одному з найстаріших винних підвалів Мадейри - D’Oliveira.

Повернення до готелю.
Відпочинок на океані
20 жовтня – середа
Сніданок
Відпочинок на океані або пішохідний маршрут по
ЛЕВАДАМ
Мешканці острова дбайливо ставляться до вологи, яка випадає
у вигляді опадів, конденсується з туману і хмар в верхів'ях гір і
стікає по схилах в низини. Тому вздовж усіх гірських доріг і
стежок з XV століття прокладалися канали (левади) для збору
та транспортування стічної води. Ця унікальна зрошувальна
мережа допомагає перерозподіляти ресурси з вологої північної
області у більш посушливу південну частину острова.
Подібні системи існують і в інших місцях планети, але тільки
мадейр’янцям спало на думку використовувати левади ще і в
якості туристичного об'єкта. Уздовж них проклали пішохідні
маршрути, які з 80-х років минулого століття стали популярним видом активного відпочинку. Деякі

мандрівники приїжджають сюди тільки для того, щоб обійти весь острів вздовж левад. Мережа каналів має
загальну протяжність понад 2000 км, включаючи 40 км тунелів.

Повернення до готелю.
Відпочинок на океані
21 жовтня – четвер
Сніданок
КАМАРА ДЕ ЛОБОШ • КАБО ЖИРАО • РІБЕЙРА БРАВА • ПАУЛ-ДУ-МАР • ЖАРДИМ-ДУ-МАР • ПОНТА
ДО ПАРГО • ПОРТО МОНІЖ • САО ВІСЕНТЕ
Наша перша зупинка в містечку, де традиційним промислом є
рибалка – Камара де Лобош. Продовжуємо нашу мандрівку до
мису Кабо Жирао. Це найвища скеля в Європі (580 м), звідки
можна милуватися величчю природи і творіннями людини. Наш
шлях пролягає через селище Рібейра Брава південним
узбережжям до Понта до Сол. Якщо дозволять погодні умови,
обов’язково проїдемо по старій, майже забутій дорозі з
тунелями ручної роботи та під чудовим водоспадом.
Південне узбережжя порадує нас банановими плантаціями
селищ Паул-ду-Мар та Жардим-ду-Мар. Зупинимося на
деякий час для огляду та, якщо забажаєте, скуштуємо кави.
Піднімемося по мальовничому гірському серпантину у Понта
до Парго – найзахіднішу точку як Мадейри, так і Європи, звідки
відкриваються незабутні краєвиди.
Проїжджаючи реліктовими лісами, надихавшись найчистішим
ароматом евкаліптів, спускаємося до Порто Моніж. Це один з
найстаріших адміністративних районів Мадейри та найбільш
відвідуваний завдяки природними лавовими басейнами (де за
бажанням можна скупатися).
Час обіду проведемо в колоритному місцевому ресторанчику в
селищі Сао Вісенте, насолоджуючись традиційними
мадейр’янськими стравами. Завершиться наша подорож
дегустацією знаменитого напою - пунша та розповіддю про дивовижну історію його походження.

Повернення до готелю.
Відпочинок на океані

22 жовтня – п’ятниця
Сніданок
Відпочинок на океані
23 жовтня – субота
Сніданок
АРІЕЙРО • РІБЕЙРО ФРІО • БАЛКОЕШ • САО РОК ДЕ
ФАЙЯЛ • САНТАНА • ФАЙАЛ • САУ ЛОРЕНСУ • МАШИКУ
Екскурсія розпочинається з відвідання піку Аріейро, однієї з
найвищих вершин Мадейри (1810 м). Продовжимо наш шлях у
Рібейро Фріо до розплідника форелі з прогулянкою серед
реліктових лісів по леваді мінімальної складності Балкоеш.
Потім ми проїдемо через містечко Сао Рок де Файял до міста
Сантана, відоме своїми традиційними
будиночками з
солом’яними дахами.

Обідаємо в ресторані селища Файал. Наступним відкриттям стане півострів Сау Лоренсу – східний край
острова. Саме тут, тільки в гарну погоду, можна побачити
другий за величиною острів Порто Санто.
Проїжджаючи вже південно-східною частиною острова,
обов’язково отримаємо насолоду від знаменитого піщаного
пляжу в Машику. Завершенням дня і туру стане оглядовий
майданчик зі статуєю Кришту Рей, а також ще один чудовий
краєвид столиці Фуншал!

18:30 – трансфер аеропорт
24 жовтня – неділя
04:50 – прибуття до Києва.
Україна, Київ, вул. Гоголівська, 39, оф. 2
тел.: +380 44 3615255, +380 68 1987874
On-line бронювання: www.euroways.com.ua
Вартість: 595 євро. Включає:
✓ усі трансфери
✓ усі екскурсії з місцевим ліцензованим
гідом
✓ готелі***/**** зі сніданками
(розміщення у 2-місних номерах)
✓ туристичні податки у готелях (city-tax)
✓ користування системою Аудіо-гід

Додатково:
➢ прямий авіапереліт від 280€
➢ 10€ - Covid -19 страхування (15€ туристам від 60 років)

