BLIŽŠÍ INFORMACE + PRAKTICKÉ
RADY K ZÁJEZDŮM STR. 58
 MADEIRA
č. záj. 260
1. Doprava, let
Čas odletu bude upřesněn v pokynech cca 10 dní před
odletem. V pokynech k zájezdu budou také upřesněny
váhové limity zavazadel.
Let na Madeiru je v termínech od 27.4. a 20.7. zajištěn s
leteckou společností Travel Service. V termínu od 8.10. je
většinou zajištěn s leteckou společností TAP Portugal
s přestupem v Lisabonu.
CK si vyhrazuje právo na změnu letecké společnosti dle
aktuální situace.

zařízen ve stylu 60. let. K dispozici je bazén na střeše
s pěkným výhledem na město.
Příplatek: 1/1 pokoj – 5 200 Kč (u přidané 2.skupiny je
povinný při nedoobsazení).
4. Stravování
V ceně zájezdu je 9x snídaně formou bufetu.
Část hotelů na Madeiře mívá malý kuchyňský kout
vybavený pro přípravu jídel (s nádobím, lednicí).
Doporučujeme vzít si vlastní utěrky a zápalky. Bude-li
k dispozici, dají se potraviny se na Madeiře bez problémů
snadno dokoupit v supermarketech.
Upozorňujeme, že platí přísný zákaz vynášení jakýchkoliv
potravin od snídaní i večeří mimo restauraci.

Doprava na výlety 3., 4. a 5. den je zajištěna místním Příplatek: 8x večeře: 3 490 Kč/os.
autobusem. K fakultativním výletům je využívána síť Příplatek – přidaná 2.skupina v červencovém termínu:
8x večeře: 3 690 Kč/os.
místní hromadné dopravy.
Večeře jsou rovněž formou bufetu. Večeře není v den
Madeira je součástí Portugalska, ceny jsou přibližně příletu.
obdobné jako v pevninské části, to znamená o něco vyšší
než u nás, ale ne tak vysoké jako v Německu nebo 5. Důležité osobní věci
Rakousku. Madeira má nyní poměrně rozvinutou
infrastrukturu (pěkné silnice s tunely, hustou síť Doporučujeme pro letecký zájezd vzít s sebou pro první
hromadné dopravy), snaží se o udržení veřejného noc nápoje s sebou (ne ale do palubního zavazadla).
pořádku (i pečlivé třídění odpadu, zeleň na veřejných Jedny pohodlné boty na prohlídky. Dále jedny pevné
prostranstvích apod.). Protože byla v historii závislá na boty na pěší výlety a na turistiku. Plavky, klobouk a brýle
obchodu s Velkou Británií, velká část obyvatel mluví proti slunci, krém na opalování s vyšším ochr. faktorem,
šňůru a kolíčky na prádlo, repelent, deštník, teplejší
dobře anglicky a nebývá problém se domluvit i „na ulici“.
oblečení pro případ horšího počasí. Základní léky acylpyrin, endiaron, paralen, léky proti bolesti hlavy,
3. Ubytování
jodisol apod. a léky trvale užívané.
Zájezdy 260-01,02,03:
Ubytování je zajištěno ve ***hotelu ve 2lůžkových
pokojích s vlastním příslušenstvím, koupelny jsou 6. Zabalení zavazadel
vybaveny fénem. V turistické zóně hlavního města Doporučená zavazadla: kufr, batoh, brašna. Váhové limity
Funchalu cca 2 km od centra města. Jedná se o komplex zavazadel pro leteckou přepravu budou upřesněny v
tří hotelů terasovitě uspořádaných nad sebou, které mají pokynech k odletu.
společnou restauraci a bazény (venkovní bazén je
otevřen do 22 hodin, vnitřní bazén do 20 hodin), v hotelu 7. Cestovní doklady
je také sauna a vířivka. V turistické zóně se nachází Občan ČR může cestovat do zemí Evropské unie na
základě platného cestovního pasu nebo občanského
množství obchodů a restaurací všeho druhu.
Ubytování je většinou zajištěno v hotelu Buganvilia (CK si průkazu. Nedoporučuje se však cestovat na občanský
průkaz s odděleným rohem. Doklady by měly být platné
vyhrazuje právo změnit hotel dle aktuální situace).
Na Madeiře nejsou písečné pláže kromě La Prainha, kde minimálně po dobu plánovaného pobytu mimo území ČR.
je zastávka na krátké koupání 4. den zájezdu. 3. den je Ministerstvo zahraničních věcí ČR upozorňuje, že
možnost koupání v lávových bazénech a 5. den na umělé platnost zápisů dětí v cestovních dokladech rodičů byla
pláži s navezeným pískem. Ve Funchalu písečné pláže ukončena dnem 26. června 2012. Od tohoto data musí
nejsou, pouze upravená místa s betonovými platy a mít každý občan České republiky (tedy včetně dětí) při
vstupem (nejčastěji schody či žebříky) do moře. cestování do zahraničí vlastní cestovní doklad (do zemí
Nejznámější z nich je cca 500 m pod hotelem tzv. Lido. EU cestovní pas nebo občanský průkaz).
Platí se tam vstupné, jsou tam i sprchy a bazény, Z České republiky lze vycestovat pouze s platným
možnost půjčení lehátek či slunečníků. Neupravovaná cestovním dokladem. V případě cesty do zemí Evropské
pláž s kameny a pískem je také na kraji Funchalu cca unie a dále Islandu, Norska, Lichtenštejnska a Švýcarska
lze jako cestovní doklad použít platný občanský průkaz
2 km od hotelu.
(jen se strojově čitelnými údaji - vydávané od července
2000).
Příplatek: 1/1 pokoj – 4 500 Kč.
Při přihlášení na zájezd zkontrolujte platnost cestovního
Zájezd 260-04 – přidaná 2.skupina v termínu 22.7.- dokladu. !!!Zkontrolujte před odjezdem, že máte svůj
vlastní cestovní doklad při sobě!!!
31.7.2019.
Ubytování je zajištěno ve ***hotelu ve 2lůžkových Výše uvedené se týká občanů ČR, doklady nutné pro
pokojích s vlastním příslušenstvím, v centru hlavního vstup cizích státních příslušníků do navštívených zemí si
města Funchalu. Hotel DO CARMO v dochozí vzdálenosti tito zajišťují sami a na vlastní odpovědnost.
od místního trhu a starého města. Autobus při transferu
z/na letiště a na výlety (3., 4., 5.den) vysazuje klienty cca
300 m od hotelu, přímo před hotelem neprojede. Hotel je

8. Pojištění
Je nutné s sebou do zemí EU vozit také modrou kartu
zdravotní pojišťovny v ČR – evropský průkaz zdravotního
pojištění. Vždy ji vyžadují v případě lékařského ošetření.
Upozorňujeme, že všichni klienti jsou povinni vyjet
do zahraničí pouze s platným pojištěním léčebných
výloh.
Pojištění není zahrnuto v ceně zájezdu. Je možno si
ho připlatit společně se zakoupením zájezdu
(nejpozději do tří dnů od sepsání smlouvy) v ceně
590 Kč / os. Pokud si pojištění zakoupíte v naší CK,
pak platí níže uvedené informace:
Cestovní kancelář Mayer & Crocus má uzavřenou
rámcovou pojistnou smlouvu s pojišťovnou UNIQA
a.s.
Kompletní
podmínky
pojištění
najdete
na
www.ckmayer.cz/pojisteni nebo na požádání obdržíte
knížku se všeobecnými pojistnými podmínkami v naší
CK.
Všichni naši klienti jsou pojištěni pod stejným číslem
smlouvy. Číslo smlouvy je uvedeno na bílé kartičce
pojištění.
Doporučujeme s sebou mít finanční rezervu pro případ
uhrazení léků apod. na místě (proti dokladu pak
pojišťovna v ČR tuto částku uhradí).
Pojištění zahrnuje (maximální plnění):
Věková hranice pojištěných zákazníků není omezena.
Pojištění léčebných výloh platí mimo území České
republiky. Neplatí pro území toho státu, jehož je pojištěný
státním občanem nebo má-li na tomto území trvalý nebo
přechodný pobyt.
- Pojištění léčebných výloh a asistenčních služeb v
zahraničí do výše 5 000 000 Kč
- Úrazové pojištění – 150 000 Kč v případě smrti
následkem úrazu, 300 000 Kč v případě trvalých
následků úrazu
- Úrazové pojištění – nemocniční odškodné (hospitalizace
v zahraničí) – 300 Kč / den
- Pojištění odpovědnosti za škodu na zdraví a věci třetí
osoby – 1 000 000 Kč
- Pojištění zavazadel - 15 000 Kč / 5 000 Kč kus
- Pojištění storna zájezdu (80%) - maximálně 40 000 Kč
- Pojištění nevyužité dovolené – maximálně do 40 000 Kč
Při pojistné události v zahraničí je třeba kontaktovat
asistenční službu v Praze - tel: +420 296 333 696, kde
oznámíte, k jaké pojistné události došlo a asistenční
služba Vám poradí, jak dále postupovat.
Upozorňujeme, že v případě potřeby navštívit lékařské
zařízení, CK nehradí náklady spojené s dopravou.
9. Orientační ceny vstupného
(z roku 2018)
Průvodce nesmí v areálech provádět výklad, ten
poskytne předem v autobuse. Vstupy jsou pouze
orientační a uvádíme celkový přehled, ne všechna
místa musí být realizována, záleží na průvodci a
individuálním výběru každého klienta.
Doporučujeme všem studentům vzít s sebou studentskou
průkazku ISIC.
Funchal: Muzeum vína – 6,5 €, Muzeum de Arte Sacra –
3 €, Městské muzeum s akváriem – 2,6 €, Muzeum
Federica de Freitase – 2,5 €, Muzeum Quinta das Cruzes

– 2,5 €, Klášter Sta. Clara – 2 €, Madeira Story Centre –
10 €.
Monte: Botanická zahrada – 5,5 €, Tropická zahrada –
12,5 €, Blandy Gardens – 11 €, vyhlídka Cabo Girao –
2 €, Quinta Vigia – 1 €.
Lanovka Funchal – Monte – 11 € / 1 cesta, 16 € zp.
Lanovka mezi zahradami – 8,25 € / 1 cesta, 12,75 € zp.
Tobogan – 25 € / os. při dvou lidech 30 €
MHD ve Funchalu – 1 jízda - 2 €, autobus do Camachy
2,3 €.
Rabacal – minibus – přiblížení k levadě 3 € / 1 cesta,
zpáteční 5 €, Porto Moniz – Malé akvárium – 7 €, Přírodní
bazény – 1,5 €
Ve volných dnech možnost plavby lodí na Porto Santo cca 70 €, plavba lodí podél jižního břehu Madeiry - 35 €.
Celková orientační částka na vstupy je cca 90 € +
v případě zájmu fakultativně plavby lodí (tyto celkem cca
105 €).
10. Počet klientů nutných k odjetí
Zájezdy může CK zrušit minimálně 21 dní před odjezdem.
Letecké zájezdy se uskuteční při minimální počtu
15 klientů.
Garant zájezdu: CK MAYER + CROCUS s.r.o.
Lidická 35, 150 00 Praha 5
tel: 241 432 483, fax: 241 432 027
Pohotovostní mobilní telefon: 777 75 85 84
slouží pro urgentní dotazy a změny v den odjezdu
zájezdu a v nutných případech po dobu zájezdu. Veškeré
ostatní dotazy volejte v pracovní době na výše uvedené
pevné linky.
Program zájezdu:
1. den – Odlet z Prahy. Přílet na Madeiru v pozdních
hodinách.
2. den – Prohlídka hlavního města FUNCHALU. Hlavní
třída s katedrálou Sé, kostel sv. Petra, přístav, park Santa
Catarina, stará pevnost, zahrada Quinta Vigia, muzeum
madeirského vína aj.
3. den – Výlet do zeleného srdce ostrova a poté přes
planinu Da Serra až na samý severozápadní konec
ostrova. První zastávka je na vyhlídce u hotelu
ENCUMEADA, odkud se naskýtají jedinečné výhledy na
rozeklané stěny kaňonu a vesnice SERRA D’ AGUA.
Následuje krátká procházka po levadě RABACAS, která
je lemována bílými a fialovými kalokvěty. Poté následuje
výrazná změna a přijíždíme na pustější náhorní plošinu
PAÚL DA SERRA. Pěší vycházka na vyhlídku BICA DA
CANA s úchvatným výhledem na kaňon a vesnici SAO
VINCENTE. Druhá delší vycházka na plošině nás zavede
ke kaňonu Janela, kde se přes RABACAL projdeme
podél levady k vodopádu CASCATA DO RISCO. Den
zakončíme v malebném středisku PORTO MONIZ, kde
se zájemci mohou vykoupat v romantických přírodních
bazéncích s mořskou vodou.
4. den – Výlet na střechu ostrova k nejvyšším velikánům.
Příjezd na vyhlídku PICO DO AREEIRO do
výšky 1 805 m. Odtud se naskýtají úžasné výhledy i na
nejvyšší horu Pico Ruivo. Pěší procházka na další
vyhlídkový bod MIRADOURO NINHO DA MANTA
(„hnízdo káňat“). Přejezd do RIBEIRO FRIO, kde se
nachází pstruží farma a odtud procházka po levadě na
vyhlídku BALCOES („Balkóny“), která je považována za
jednu z nejhezčích na ostrově. Po procházce

pokračujeme autobusem na severní pobřeží ostrova, kde
se zastavíme ve vesničce SANTANA proslavené
typickými barevnými domky. Dále se vydáme přes
vyhlídku PORTELA na východní cíp ostrova. Zastavíme
na vyhlídkách výběžku SAO LOURENCO, zájemci se
mohou vykoupat na jediné přírodní písečné pláži ostrova
PRAINHA.
5. den - Tento den navštívíme divoký střed ostrova
a rozeklané útesy jihozápadního pobřeží. Den začneme
průjezdem do ještě nedávno těžko dostupného vnitrozemí
na vyhlídku EIRA DO SERRADO, ze které je úžasný
výhled na divoký kaňon, okolní hory a vesnici Curral das
Freiras. Návštěva vesničky CURRAL DAS FREIRAS
v centru hor, která dostala svůj název podle jeptišek
schovávajících se zde před piráty. Dále navštívíme
rybářskou vesničku CAMARA DE LOBOS, která
uchvátila i Winstona Churchilla. Pokračujeme na pobřeží
a vyjedeme na jeden z nejvyšších útesů v Evropě CABO
GIRAO, ze kterého je nádherný výhled. Poté koupání na
pěkné písečné pláži (s navezeným světlým pískem)
CALHETA BEACH. Den zakončíme v mlýnu na cukrovou
třtinu s možností ochutnání třtinového rumu.
6. den – Tento den je věnovaný romantice překrásných
zahrad, které jsou lehko dosažitelné městskou dopravou
nebo vyhlídkovými lanovkami. JARDIM BOTANICO –
botanická zahrada se záplavou madeirských i exotických
květin uspořádaných do působivých ornamentů.
Odpoledne vrchol MONTE, ze kterého je nádherný výhled
na Funchal i okolí, kostel Panny Marie s hrobkou
rakouského císaře Karla I., JARDIM TROPICAL –
rozsáhlá zahrada, kde řada tropických a subtropických
rostlin lemuje potůčky, jezírka, exotické pavilony.
7. den – Odpočinkový den. Možnost koupání nebo fakult.
lodních výletů, např. na ostrov PORTO SANTO.
8. den – Individuální volno nebo výlet s průvodcem
veřejnou dopravou za bližším poznáním madeirské
přírody. Pěší túra po levadě LEV. DOS TORNOS
s překrásnými výhledy na Funchal a pobřeží. Možnost
romantického posezení u občerstvení v kvetoucí zahradě
čajovny HORTENZIE. Cestu zakončíme ve vesnici
PALHEIRO, odtud návrat busem do Funchalu.
9. den – Individuální volno nebo možnost druhého výletu
veřejnou dopravou za poznáním madeirského venkova i
přírody. Začátek pěší trasy vede z městečka CAMACHA,
kde je možné nahlédnout do výrobny proutěného zboží.
Následuje cesta podél levady LEV. DA SERRA DA
FAIAL přes Vale Paraiso („Rajské údolí“) a vavřínový les
do Funchalu. Oba výlety nejsou výrazně náročné a
zvládne je běžný turista.
10. den – Odlet do Prahy. V případě změny letového
řádu může být odlet až 11. den.

