MADEIRA ZAĻĀ PARADĪZE
ATLANTIJAS OKEĀNĀ
03.11.2020. – 10.11.2020.
Informācija

1.diena
03.11.2020.
Otrdiena

2.diena
04.11.2020.
Trešdiena

3.diena
05.11.2020.
Ceturtdiena

*Izlidošanas /ielidošanas laiki norādīti atbilstoši katras valsts vietējam
laikam. Laika starpība Latvijai ar Portugāli divas stundas atpakaļ.

Tikšanās Rīgas lidostā 10:30.
Bagāžas nodošana.
Lidojums:
Rīga – Lisabona 12:45 –15:25
Lisabona – Funšala 17:10 – 18:55
Transfērs uz viesnīcu ~ 30min
Atpūta, ieeelpojam salas dvesmas ☺

Papildus INFO
Viesnīca/
ēdināšana
PESTANA
CASINO PARK
HOTEL
FUNCHAL*****

Iepazīstam zaļās salas galvaspilsētu
Funšalu, kuras nosaukums cēlies no
PESTANA
funcho (fenkelis), kas apkārtnē zeļ
CASINO PARK
bagātīgi. Ar funikulieri pacelsimies
HOTEL
uz Montes tropu dārzu, Lavradores
FUNCHAL*****
tirgus, nobrauciens ar ragaviņām, pa
Brokastis
~ 2km nogāzi, slidinoties pītā grozā,
kas uzlikts uz koka sliecēm
Mazo ciematu diena - iešūpojamies
Cabo Giraro klints atrodas nepilnu
3km attālumā no Camara de Lobos,
zvejniekciematiņa, salas dienvidos.
Cabo Girao klints sasniedz 589
metrus augstumu v.j.l. 2012.gadā
klints augšā tika izveidots skatu
laukums no caurspīdīga stikla ☺
Ponta del Sol ~500gadu sens
ciematiņš ir pazīstams kā salas
karstākā vieta, jo saules stari Ponta
do Sol pilsētiņu apspīd visvairāk
stundu dienā un pateicoties klintīm,
pie tās nepiekļūst ziemeļu vēji.
Madalena do Mar ar ~ 500
iedzīvotājiem, Calheta do Mar,
Achadas da Cruz ar funikulieri
iespējams nolaisties līdz ciematam,
tālāk mūsu ceļš ved Porto Moniz –
dabīgi izveidojušies klinšu baseini.
Gar okeāna krastu atgriežamies
Funšalā ☺

PESTANA
CASINO PARK
HOTEL
FUNCHAL*****
Brokastis

4.diena
06.11.2020.
Piektdiena

Pēc brokastīm dodamies uz
Laurencio - iespaidīgas klintis
Atlantijas okeāna krastos, pa ceļa
izbraucam caur Mačico Madeiras
pirmo galvaspilsētu,

Pa ceļam pieturam Rio Frio foreļu
audzētavā un, tad viegls pārgājiens
pa levadu līdz Frio balkonam.

PESTANA
CASINO PARK
HOTEL
FUNCHAL*****
Brokastis

Pacelsimies ar mūsu busiņiem uz
salas augstāko virsotni Pico Ariero
1818 m.v.j.l.

5.diena
07.11.2020.
Sestdiena

Curral das Freias – autentisks
ciematiņš, kuru ieskauj klintis, agāk
te patvērumu no pirātiem meklēja
Sv. Klāras klostera māsas ☺

Serra de Aqua – ieleja, salas pirmā
spēkstacija, Encumeadas kalnu
pāreja, Sao Vincente, Santana,
Porto da Cruz vieta, kurp to
Madeiras rums ☺

6.diena
08.11.2020.
Svētdiena

7.diena
09.11.2020.
Pirmdiena

Levadu diena vai pārgājiena diena,
ērts apģērbs kalnu takām, noderēs
arī kabatas lukturītis ☺
Pārgājiena trase, garums atkarīga
no laika apstākļiem.

Brīva diena ☺ Rīta cēlienā, līdzās
mūsu viesnīcai atrodas villa Quinta
Vigia, te dzīvojušas svarīgas
personas, 1849.gadā krievu princis
Maksimilians, cars Nikolajs I. 1852.
gadā ķeizariene Dona Amēlija.
Dārzu apskate bezmaksas.

PESTANA
CASINO PARK
HOTEL
FUNCHAL*****
Brokastis

PESTANA
CASINO PARK
HOTEL
FUNCHAL*****
Brokastis

PESTANA
CASINO PARK
HOTEL
FUNCHAL*****
Brokastis

8.diena
10.11.2020.
Otrdiena

Brokastis, transfērs uz lidostu ~
09:00
Lidojums:
Funšala – Lisabona 11:40 – 13:20
Lisabona – Rīga 16:10 – 22:40

Sveikas mājas
esam
atgriezušies!
☺

! Izmaksas ceļotājam 985EUR 2-vietīgā numurā vai 945EUR 3-vietīgā ar brokastīm.
Viesnīca PESTANA PARK CASINO 5***** ar skatu uz Funšalas līci, piedāvā iekštelpu
(siltais) un ārtelpu baseinus, plašs SPA piedāvājums. Visiem viesnīcas numuriem ir balkons,
atpūtas zona un LCD televizors ar satelīttelevīziju. No daudziem viesu numuriem paveras
panorāmas skats uz Atlantijas okeānu. Viesnīca atrodas tikai 5 minūšu pastaigas attālumā no
pilsētas centra un 30 minūšu brauciena attālumā no Madeiras lidostas. Viesnīcu ieskauj Santa
Catarinas parks.

Rezervējot iemaksa 185EUR!
! Līdz 04.05.2020. iemaksa – 150EUR
! Līdz 04.06.2020. iemaksa – 150EUR
! Līdz 04.07.2020. iemaksa – 150EUR
! Līdz 04.08.2020. iemaksa – 150EUR
! Līdz 04.09.2020. iemaksa – 150EUR
! Līdz 04.10.2020. iemaksa – 150EUR
Izmaksās iekļauts:
* Avio pārlidojumi Rīga –Lisabona - Funšala – Lisabona – Rīga /reisi saistītie, bagāža lido līdz
galamērķim. ☺
* 20kg nododamā bagāža / rokas bagāža 8 kg.
* 7 naktis Pestana Hotel Casino 5* ar brokastīm
* Transfērs uz/no viesnīcu/lidostu Madeirā.
* Pārvietošanās uz salas 9-vietīgos minibusiņos
* Grupas vadītājs / šoferi – Dace Ķirķe un Valdis Polmanis ☺ ☺
Iespējamās papildus izmaksas saskaņā ar programmu:
* Slīdējiens ar ragaviņām ~20eur
* Funikulieris abos virzienos ~ 15eur
* Tropu dārzs ~ 12eur
* Cabo Giraro skatu laukums ~ 5eur
* Achadas da Cruz ar funikulieri ~3eur
* Foreļu audzētava ~1eur
* Ceļojuma apdrošināšana.
Pievērs uzmanību:
*Ieplānoto apskates objektu secība var tikt mainīta atkarībā no laika apstākļiem!
*Ceļojumam nepieciešami ērti apavi un atbilstošs apģērbs, kalnu dienās jakas/zeķes/cepures!
* Līdzi paņemam lukturīšus!
*Ceļošanai izmantojam PASES vai ID kartes, kas derīgas ~6 mēneši pēc atgriešanās!
Uz drīzu tikšanos!
Jūsu Dace Ķirķe

