9-денний авторський авіатур МАДЕЙРА на день Св. Валентина!
ФУНШАЛ • КАНІСУ • ЛЕВАДИ • ГАРАЖАО • КАМАРА ДЕ ЛОБУШ • КАБО ЖИРАО •
ЕНКУМЕАДА • ПЛАТО ДА СЕРРА • ФАНАЛ • РІБЕЙРА-ДА-ЖАНЕЛА • ПОРТО МОНІЖ •
СЕРРА ДА АГІЯ • ПІК ФАШУ • ПОНТА САУ ЛОУРЕНСУ • ПОРТО ДА КРУЖ • САНТАНА •
ФАЙАЛ • БАЛКОЕШ • РІБЕЙРУ ФРІУ • ПІК АРІЕЙРУ • КАМАША

Детальна програма поїздки:
12 лютого – субота
15:00 – виліт з Києва (аеропорт Бориспіль)
19:05 – прибуття до міжнародного а/п МАДЕЙРА.
Трансфер аеропорт – готель.
Поселення до чудового готелю **** (двомісні номери) на
океані у курортному містечку Канісу.
13 лютого – неділя
Сніданок
Знайомство з м. Канісу
Відпочинок на океані

14 лютого – понеділок
Сніданок
10.00-14.00 ФУНШАЛ – столиця Мадейри
Ми почнемо наш ранок з філіжанки кави в одному з
найвідоміших ресторанів міста, а потім побуваємо в
історичному
центрі
міста,
відвідаємо
мальовничий
фермерський ринок, де продегустуємо усі можливі види
екзотичних місцевих фруктів і прогуляємося вулицею
розписних дверей та ресторанів.
Від статуї Австрійської імператриці Сісі пройдемося до Кінту Віжія, офіційної 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.
Завершення нашої екскурсії увінчається
дегустацією
мадейрянського вина та традиційного пирога (пряника) з
цукрової тростини в одному з найстаріших винних підвалів
Мадейри - D’Oliveira.

Повернення до готелю.
Святкова вечеря (a la carte в одній з рибних таверн у м. Канісу) на честь Свята закоханих!
Відпочинок на океані
15 лютого – вівторок
Сніданок
Відпочинок на океані або пішохідний маршрут по
ЛЕВАДАМ (13 км)
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.

З собою необхідно взяти легку курточку та трекінгове взуття
Повернення до готелю.
Відпочинок на океані

16 лютого – середа
Сніданок
Пішохідна прогулянка до ГАРАЖАУ (7 км). Тут можна
побачити знаменитий пам’ятник Христа-Царя, помилуватися
чудовими краєвидами з оглядового майданчика і поплавати з
маскою на одному з найкращих пляжів Мадейри – Прайя-дуГаражау. Від Крісто Рей відкривається чудовий панорамний вид
на Гаражау, порт Фуншала та нескінченний Атлантичний океан.
Ви також побачите острови Ільяс Дезертас - безлюдні скелясті
острови, практично без рослинності.

Відпочинок на океані
17 лютого – четвер
Сніданок
КАМАРА ДЕ ЛОБУШ • КАБО ЖИРАО • ЕНКУМЕАДА •
ПЛАТО ДА СЕРРА • ФАНАЛ • РІБЕЙРА- ДА-ЖАНЕЛА •
ПОРТО МОНІЖ • СЕРРА ДА АГІЯ
Ми відправляємося досліджувати острів і дізнаємося, чому
Вінстон Черчілль вибрав рибальське село на Мадейрі для
пленерів, де і як ловлять страшну рибу ешпаду, як традиційно
приготувати рибу шаблю, який виноград використовують для
виготовлення вина, побуємо в унікальній рибальській каплиці,
побачимо артпроект зі сміття, вирушимо на найвищий західний
мис Європи. На нас чекають скляна підлога оглядового
майданчика на висоті 580 метрів над рівнем моря, пікнік у чарівному лавровому лісі, унікальна скеля – місце
сили, купання в природних лавових басейнах Порто-Моніж, і,
звичайно ж, найкращий ранковий коктейль острова Нікіта!
Пообідаємо в ресторані на березі океану в Порто-Моніж, де
можна насолодитися стравами зі свіжої риби та морепродуктів,
з видом на блакитний океан. На зворотній дорозі відвідаємо
популярний на острові сільський трактир, де пропонують понад
10 видів улюбленого острівного коктейлю понша, а на закусочку
пригощають горішками та тушкованими курячими шлунками.
З собою необхідно взяти легку курточку, купальні
приналежності, бажано бути в зручному, закритому взутті.
Апетит та гарний настрій обов'язкові.

Повернення до готелю.
Відпочинок на океані
18 лютого – п’ятниця
Сніданок

Відпочинок на океані
чи
вільний день у Фуншалі – підйом на канатці до одного з
найгарніших тропічних садів світу – Монте Палас.
Катання на баттоганах

19 лютого – субота
Сніданок
ПІК ФАШУ • ПОНТА САУ ЛОУРЕНСУ • ПОРТО ДА КРУЖ •
САНТАНА • ФАЙАЛ • БАЛКОЕШ • РІБЕЙРУ ФРІУ • ПІК
АРІЕЙРУ • КАМАША
Сьогодні ми дізнаємося, як живеться у Христа за пазухою,
проїдемо під злітно-посадковою смугою аеропорту, побачимо,
звідки знімають відео про складність посадки в унікальному
аеропорті світу, побуваємо у найвужчому місці острова. Потім заглянемо на завод з виробництва рому і
скуштуємо справжньої вогняної води, пофотографуємося біля
традиційних будиночків з солом’яними дахами у Сантані,
побуваємо в землі анони і пройдемося по леваді Балкоеш,
заглянемо на одну з найстаріших форелевих ферм острова,
дізнаємося, як використовується вода левад для вирощування
форелі.
На нас чекає обід у найкращому м'ясному ресторані острова
Abrigo do Pastor, який відомий своїми стравами з яловичини,
козлятини, чорної свині та молодого порося. На завершення
дня ми піднімемося вище за хмари на пік Аріейру на висоту
1810 м над рівнем моря.

17:30 – трансфер в аеропорт
20:05 – виліт
20 лютого – неділя
03:50 – 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: 545 євро. Включає:
✓ усі трансфери
✓ усі екскурсії з місцевим ліцензованим
гідом
✓ готель**** на океані зі сніданками
(розміщення у 2-місних номерах)
✓ туристичні податки у готелях (city-tax)
✓ користування системою Аудіо-гід

Додатково:
➢ прямий авіапереліт 340€
➢ 10€ - Covid -19 страхування (15€ туристам від 60 років)

