∆ΙΑΚΟΠΕΣ ΣΤΗ ΜΑ∆ΕΡΑ 8 ΗΜΕΡΕΣ
Τιµή:
Αν/σεις:

από 899 €
Από 16/6 έως 25/10/17 ΚΑΘΕ ΤΕΤΑΡΤΗ

ΜΑ∆ΕΡΑ – ΠΟΡΤΟΓΑΛΛΙΑ
Νησιά και βραχονησίδες µε οργιώδη βλάστηση αλλά και υποτροπικό κλίµα που συγκρατεί τη θερµοκρασία σε
ανοιξιάτικες θερµοκρασίες δώδεκα µήνες το χρόνο. Ακούγονται µακρινά; Κάθε άλλο, στο αρχιπέλαγος της
Πορτογαλίας το αυτόνοµο σύµπλεγµα της Μαδέρα, των Πορφυρών Νησιών όπως είναι γνωστά, είναι ίσως ο πιο
κοντινός σε εµάς τροπικός παράδεισος. Νυχτερινή ζωή δεν θα βρείτε ούτε καν στην πρωτεύουσα Φουνσάλ, ενώ και
οι άγριες ακτές δεν ευνοούν ιδιαίτερα το κολύµπι.
Εκείνο όµως που µαγνητίζει τους ταξιδιώτες οι οποίοι συρρέουν στο νησί καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου είναι το
µοναδικό φυσικό κάλλος της: το τροπικό δάσος έχει χαρακτηριστεί Μνηµείο Παγκόσµιας Πολιτιστικής
Κληρονοµιάς της UNESCO και σπάνια είδη ενδηµικών ζώων και πουλιών έχουν βρει καταφύγιο σε αυτό. Τα
χαρακτηριστικά ρυάκια του αρδευτικού δικτύου levadas διατρέχουν όλο το νησί παράλληλα µε χτισµένα µονοπάτια
ιδανικά για πεζοπορίες µε µαγευτική θέα.
Όσοι διαθέτετε καλή φυσική κατάσταση και αναζητάτε την περιπέτεια µη χάσετε την ευκαιρία να αναρριχηθείτε
στις Pico Ruivo και Pico do Areeiro: ο δρόµος προς την κορυφή οδηγεί πάνω από τα σύννεφα και χαρίζει
εκπληκτικές εικόνες. Στην προστατευόµενη περιοχή του Garajau, πάλι, θα έχετε τη δυνατότητα να νοικιάσετε
εξοπλισµό scuba diving για υποθαλάσσιες εξερευνήσεις.
Το νησί Porto Santo, το δεύτερο µεγαλύτερο σε µέγεθος και πληθυσµό, αν και βραχώδες και απόκρηµνο στα
βορειοανατολικά, στη νοτιοδυτική του πλευρά ξεδιπλώνει µια ονειρική παραλία εννέα χιλιοµέτρων µε λευκή άµµο,
µοναδική σε όλο το αρχιπέλαγος των ηφαιστιογενών νήσων. Γήπεδα τένις, γκολφ αλλά και ιππασία στην παραλία
συµπληρώνουν το παζλ ενός «exclusive resort». Αξίζει να αναφερθεί, τέλος, πως στην πρωτεύουσά του Vila Baleira
κατοικούσε για κάποιο διάστηµα της ζωής του ο Χριστόφορος Κολόµβος.

ΤΙ ΝΑ ∆ΕΙΤΕ
Καθεδρικός Se
Χτισµένος στο Φουνσάλ στις αρχές του 1.500 µ.Χ., απλός στην πρόσοψη και µε γοτθική είσοδο, ο καθεδρικός ναός
είναι στολισµένος µε έργα φλαµανδικής τέχνης και µια ξυλόγλυπτη οροφή από κέδρο, ελεφαντόδοντο και χρυσό.

Mercado dos Lavradores
Η σηµαντικότερη αγορά του Φουνσάλ, στην ιστορική περιοχή Santa Maria, στεγάζεται σε ένα κτίριο που συνδυάζει
το αρ ντεκό µε το µοντερνισµό. Μια βόλτα στους πάγκους όπου πωλούνται τοπικά προϊόντα είναι αναµφισβήτητα
φολκλόρ εµπειρία.
Museu de Arte Sacra
Το Μουσείο Ιερής Τέχνης βρίσκεται στη Rua do Bispo, σε ένα χώρο που λειτουργούσε παλιότερα ως ∆ικαστήριο
Επισκόπων. Highlights του οι πολύτιµοι ξύλινοι πίνακες της φλαµανδικής σχολής και ο επιχρυσωµένος ασηµένιος
σταυρός, δωρεά του Πορτογάλου βασιλιά Μανουέλ Ι.

Τροπικοί κήποι του Monte Palace
Με το τελεφερίκ θα φτάσετε στο παλάτι Monte µε τους υπέροχους κήπους. Σε 70.000 τ.µ. θα συναντήσετε λίµνες µε
άγριους κύκνους από την Ισλανδία και τη Σκανδιναβία και ψάρια koi, αζαλέες και ορχιδέες από τα Ιµαλάια, θάµνους
φοινικιάς που επιβίωσαν από τη Μεσοζωική εποχή, παγώνια από το Belem της Λισαβόνας και πολλά άλλα. Το
µουσείο εκθέτει στη συλλογή του γλυπτά από τη µαύρη ήπειρο αλλά και σπάνια ορυκτά από όλον τον κόσµο
(www.montepalace.com ).

Μουσείο του Ινστιτούτου Κρασιού
Μια πλήρης προσέγγιση στο διάσηµο κρασί των αµπελώνων της Μαδέρα, στην ιστορία, στις µεθόδους παραγωγής,
τις εξαγωγικές δραστηριότητες, την αποθήκευσή του κ.λπ.

Μουσείο Φάλαινας
Η Μαδέρα είχε παράδοση πολλών δεκαετιών στο κυνήγι της φάλαινας. Αν και από το 1982 απαγορεύεται επίσηµα η
αλιεία της, εδώ θα βρείτε αρχειακό υλικό και φωτογραφίες, όπως επίσης κι ένα οµοίωµα φάλαινας σε φυσικό
µέγεθος αλλά και µια παραδοσιακή βάρκα αλιείας (www.museudabaleia.org ).

Γαστρονοµία - τοπικά προϊόντα
Η µακρά ναυτική παράδοση της Μαδέρα θέλει τα φρέσκα ψάρια και θαλασσινά, όπως ο κολιός, ο µπακαλιάρος, η
παλαµίδα, ο τόνος και τα καλαµάρια, ως κυρίως πιάτα, συνοδεία φρούτων, λαχανικών και ψωµιού από
καλαµποκάλευρο.
Από τα πιάτα µε κρέας ξεχωρίζουν η παραδοσιακή espetada ( βοδινό κρέας µε αλάτι και σκόρδο, τυλιγµένο σε
φύλλα δάφνης, στη σχάρα ) και το δηµοφιλές picado ( µεγάλη πιατέλα µε βοδινό, σκόρδο, κόκκινες πιπεριές και
τηγανητές πατάτες ), το οποίο µπορεί να µοιραστεί όλη η παρέα.
Ό,τι κι αν επιλέξετε, συνοδέψτε το µε το φηµισµένο ντόπιο κρασί.

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ :
HOTEL MADEIRA
4* Hotel Girassol - Suite Hotel
Junior Suite B/B
4* Golden Residence Hotel
Side Sea View B/B
4* Hotel Four Views Baía
Twin Sea View B/B
5* Pestana Carlton Madeira
Double Sea View B/B
5* Melia Madeira Mare
Std Room B/B
5* Enotel Lido Madeira
Side Sea View room ALL INCLUSIVE

ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ
1/6-31/7
1/8-31/8
1/9-31/10
1/6-30/6
1/7-31/7
1/8-31/8
1/9-31/10
14/5-31/7
1/8-31/8
1/9-31/10
11/5-9/7
10/7-20/8
21/8-31/10
16/5-31/7
1/8-31/8
1/9-31/10
1/5-30/6
1/7-15/9
16/9-31/10

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
 Αεροπορικά εισιτήρια οικονοµικής θέσεως
 6 διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο της επιλογής σας

στη Μαδέρα
 ∆ιατροφή ανάλογη του ξενοδοχείου όπως

τιµοκατάλογος
 1 διανυκτέρευση στη Λισαβόνα σε ξενοδοχείο 4* µε

πρωινό
 Μεταφορές από και προς τα αεροδρόµια εξωτερικού
 Ταξιδιωτική ασφάλεια
 Ενηµερωτικά έντυπα .

ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ ΣΕ
∆ΙΚΛΙΝΟ
899 €
960 €
899 €
975 €
1.040 €
1.065 €
975 €
1.025 €
1.065 €
985 €
1.225 €
1.350 €
1.225 €
1.090 €
1.180 €
1.090 €
1.315 €
1.360 €
1.315 €

∆ΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
Φόροι αεροδροµίου και βαλίτσες 220 €
Φιλοδωρήµατα

ΠΤΗΣΕΙΣ:
A3 668

ATH-LIS

1010- 1225

TP1687

LIS-FNC

1520- 1705

TP1682

FNC-LIS

1200- 1335

A3 669

LIS-ATH

1315- 1925

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
•
•
•
•
•
•
•

Οι τιµές είναι κατ’ άτοµο σε ευρώ
Το πακέτο διακοπών µπορεί να τροποποιηθεί σε ότι αφορά τις διαν/σεις στη Μαδέρα αλλά και τη Λισαβόνα
βάσει της επιθυµίας του πελάτη.
Τα αεροπορικά εισιτήρια έχουν κοστολογηθεί σε ναύλο K class. Σε περίπτωση ελλιπούς διαθεσιµότητας η
τιµή του πακέτου διαµορφώνεται µε βάση τον αµέσως επόµενο
Σε σχέση µε τη Λισαβόνα η διατροφή είναι αποκλειστικά πρωινό
Υπάρχει η δυνατότητα επέκτασης 1 βραδιάς ακόµα στην Μαδέρα ή στην Λισαβόνα
Τα ξενοδοχεία ζητάνε πιστωτική κάρτα ή ένα ποσό συνήθως για εγγύηση µε το check in
Κάθε νέα έκδοση του τιµοκατάλογου καταργεί τον προηγούµενο.

