Пешеходни преходи по красивите планински пътеки на Мадейра
Дати на заминаване:
всеки ден 4 Януари 2017 - 30 Април 2017
Цена 1215 лв.
Дати на заминаване:
всеки ден01 Май 2017 - 03 Май 2017
Цена 1274 лв.
Дати на заминаване:
всеки ден04 Май 2017 - 14 Май 2017
Цена 1313 лв.
Дати на заминаване:
всеки ден15 Май 2017 - 30 Септември 2017
Цена 1274 лв.
Пешеходни преходи по красивите планински
пътеки на Мадейра
На малкия португалски остров Мадейра ви очаква едно съвсем различно и неочаквано
преживяване
Островът, образуван от изгаснали вулкани, се намира насред топлия Гълфстрийм и
представлява феерия от цветя, заобиколена от синия Атлантическия океан.
Пешеходният маршрут преминава по добре маркирани пътеки, виещи се покрай
многобройните старинни напоителни канали, които местните хора наричат „левада“, покрай
красивата брегова линия и през планински проходи до най-високата точка на о. Мадейра връх
Пико Руиво (1862 м). Нашето предложение е изключително гъвкаво. Възможни са
допълнителни нощувки във Фуншал или комбиниране на пътуването с престой в Лисабон.
Забележителности:
♦ Машику е било първото място, на което откривателите на острова акостират
♦ Национален Парк Мадейра – поради разнообразния и изобилен пейзаж паркът е сред найпривлекателните за туристите забележителности;
♦ Левада де Сера – Изумителна е огромната мрежа от открити напоителни канали доставяща
вода от планините до плантациите в низините;

План на пътуване:
Ден 1: Машику

Пристигане на летище Фуншал. Трансфер до град Машику на източния бряг на острова
(около 15 мин). Настаняване в хотел в очарователната стара част на града.
Ден 2: Машику – Рибейро де Машику
Днес ви очаква лесен преход от около 4 часа (12,5 км) на север от Машику през
възвишението Пико де Фашу (322 м), от което се открива прекрасна гледка към морето. След
това продължавате покрай канала “Левада до Каникал”, сравнително ново напоително
съоражение, като го следвате до извора близо до Рибейро де Машику. Трансфер до Машику
за нощувка.
Дължина на прехода: 12 км; време: 4 часа; изкачване / спускане: 400 / 500 м
Ден 3: Монте – Камаша
Трансфер от Машику до Монте, известен летен курорт от XIX век. Най-популярните места
тук са тропическата градина (силно препоръчваме да се посети), красивата бяла черква Носа
Сеньора ду Монте и плетените от ракита шейни, с които може да се спуснете обратно до
Фуншал. След това продължавате покрай “Левада душ Торнуш” и “Левада де Сера” до 750 м
надморска височина. Минавате край Райската долина и достигате Камаша, откъдето следва
трансфер до Санто да Сера.
Дължина на прехода: 12,5 км; време: 5 часа; изкачване 200 м
Ден 4: Камаша – Санто да Сера
Трансфер от Санто да Сера до Камаша, откъдето продължавате пеша по протежението на
Левада де Сера на височина около 800 м. Ще имате време да се насладите на прекрасната
гледка към полуостров Понту де Сао Лоренсо, преди да се спуснете към Санто да Сера за
нощувка (600 м). Преди вечеря може да посетите местната ботаническа градина.
Дължина на прехода: 14 км; време: 5 часа; изкачване / спускане: 100 / 150 м
Ден 5: Санто да Сера – Сантана
Днес вървим от Santo da Serra до Ribeiro Frio, следвайки Levada do Furado up, като навлизаме
в горите на Madeira Natural Park. Гледките са впечатляващи, но хора със страх от височина
могат да се чувстват дсискомфортно. В Ribeiro Frio (Cold Stream,
850m надморска височина) ще Ви посрещни шофьор и ще Ви транспорира до селцето
Santana на 400m надморска височине. Този транспорт и включен в цената. Нощувка в Santana.
Часът на взимане от Ribeiro Frio е между 16.00 и 16.30. За този ден перпоръчваме да вземете
със себе си достатъчно храна за из път, дори повече от обикновено. Дължина на прехода: 6
часа.
Ден 6: Ашада де Тейксейра – Енкумеада
Вече сте достигнали до истински високата част на планините и преходът ще зависи от
времето, вашата кондиция и желание. Трансфер до Ашада, след което се изкачвате в
продължение на около час до най-високата точка на Мадейра, Пико Руиво (1862 м). Оттук ви
очакват близо 11 км по билото на рида, образуващ гръбнака на острова. При ясно време
гледката е поразителна! Маршрутът е труден и това е най-тежкият ден от тура. Като
алтернатива можете да изберете да стигнете с кола до Енкумеада (на височина 1007 м) за
нощувка.
Дължина на прехода: 14 км; време: 6 часа; изкачване: 300 / 800 м
Ден 7: Енкумеада – Фуншал
По време на днешния преход ще прекосите смарагдово зелената долина Рибейра ду Поко
осеяна с традиционните обори със сламени покриви и ще се изкачите на възвишението
Фенда ду Фереуру (1100 м). От Коптисейрас има редовни автобуси до Фуншал, където

приключва тура.
Дължина на прехода: 16 км; време: 6 часа; изкачване: 250 / 500 м
Ден 8: Трансфер от хотела до летището (около 30 мин).
Транспорт на багажа: Носите със себе си само лека раница с багажът, който ви е необходим
да дневния преход. Останалият багаж се транспортира с кола.
Цената включва: ►2 нощувки в хотели 4*** и 5 нощувки в хотели 3***, ► 7 закуски и 3
вечери (дни 3, 4 и 6) ►туристическа карта и детайлно описание на тура (пътеводител) на
английски език ►трансфер летище – хотел – летище при пристигане и заминаване
►транспортиране на багажа по време на цялото пътуване ►трансфери свързани с преходите
на дни 2, 3, 4, 5, 6.
Цената не включва: ►самолетен билет от/до гр. Фуншал ►застраховка медицински разходи
и злополука ►екскурзовод на място ►входни такси.
Цена на допълнителни услуги: ►315 лв. на човек доплащане за единична стая; ► 570 лв
доплащане, ако пътувате сам/а (не включва доплащане за единична стая)
Практическа информация: Ще имате възможност да изследвате острова самостоятелно, в
темпо избрано от вас, снабдени с подробна карта и подробен пътеводител на английски език.
По време на цялото пътуване ще сте в контакт с нашия партньор, който също така ще
отговаря и за транспортирането на багажа.

