
 

Cestovat znamená přesvědčit se, že všichni se mýlí v tom, co si myslí o jiných zemích.                                                                                                                       
                                                                                                  Aldous Huxley (1894-1963) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   Mnoho významných osobností strávilo na Madeiře, „os-

trově věčného jara“, letní nebo zimní sezónu – od císa-

řovny Elizabeth rakouské, půvabné Sisi, přes dramatika 

George Bernarda Shawa až po Winstona Churchilla, který 

na Madeiře maloval. Zelená a bujná příroda Madeiry fas-

cinuje již od jejího objevení v 15.století.  

Co vytváří kouzlo tohoto ostrova? Jeho bujná příroda, 

příkré hory korunované skalnatými vrcholy, drsný šarm 

obyvatel, klenoty manuelské architektury, krása květů. 

Madeira je rájem pro ty, kteří se rádi toulají přírodou – 

podél levad nebo na strmých stezkách, v pralesích nebo 

na holých skalách. 

Ben vinda a Madeira – Vítejte na Madeiře!  
 

 

 

 

KLUB TURISTŮ A CESTOVATELŮ OVýT ČESKÁ LÍPA 

OVýT - ODDÍL VÝLETNÍ TURISTIKY 
( s námi výlety pro turisty od 5-ti do 85-ti let věku…) 

 

PŘINÁŠÍ INFORMACE K AKCI 
 

S OVýTem MADEIRA 
   

 

16.-25.června 2021 



INFORMACE PŘED ODLETEM AKCE 
S OVýTem MADEIRA 

 

 

sraz účastníků  a místo odjezdu 
ve středu 16.června 2021 v 6.15 hodin na hlavním nádraží v České Lípě  

Cesta z České Lípy v 6.32 hodin do Děčínaa odtud vlakem Eurocity „Berliner“ do Drážďan. 

Z Drážďan pak do Berlína přímým vlakem na Letiště Willyho Brandta Berlin-Brandenburg.  
 

podrobný program akce 
 

1.den – středa 16.června 2021:  příjezd do Berlína na nádraží Brandenburg Airport v 10.57 hodin, poté odbave-

ní a ve 13.10 hodin s leteckou společností TAP PORTUGAL, přílet do Lisabonu v 15.45 hodin místního času 

(doba letu 3:35 hodin), přestup do letadla stejné letecké společnosti a v 16.45 hodin  odlet z Lisabonu, předpo-

kládaný přílet  na letiště Cristiana Ronalda na Madeiře je v 18.35 hodin, (doba letu 1:50 hodin)., po příletu trans-

fer do místa ubytování a nocleh., 

2.den – čtvrtek 17.června 2021: snídaně a celodenní prohlídka FUNCHALU - prohlídka hlavního města ostro-

va Madeira, při které navštívíme mj. půvabné náměstí Praca do 

Município, katedrálu Sé, funchalskou radnici, tržnici Mercado dos 
Lavradores (své výrobky tu prodávají farmáři, rybáři, košíkáři, 

květináři,  výrobci krajek, ochutnáte ovšem také víno madeira 

apod.), ulice Rua da Carreira a Rua do Sordo s původními přepy-

chovými domy a balkony, přístav jachet či pevnost Palácio de Sao 

Lourenco...    Odpoledne můžete navštívit Botanickou zahradu, kde 

uvidíte rostliny z celého světa, mj. pouštní kaktusy, orchideje z 

deštných pralesů a jihoafrické protey, ale také dračinec původem z 

Madeiry. V podvečer návrat do místa ubytování., nocleh.,  

3.den – pátek 18.června 2021: MADEIRA – snídaně, celodenní 

výlet na severozápadní 

pobřeží ostrova, kde 

navštívíme zemědělské městečko SAO VICENTE s kostelem 
Igreja Matriz a okolní uličky s kočičí dlažbou, butiky, bary a cuk-

rárnami. Poté přejezd po jedné z nejúchvatnějších silnic do Porta 

Moniz. Tato 19 km dlouhá silnice je vytesána do strmých útesů a 

vede tunely i kolem vodopádů... PORTO MONIZ je malebnou 

kouzelnou vesnicí lákající turisty na přírodní jezera v pobřežních 

skalách. Zastavíme se také na vyhlídce ENCUMEADA a poté pře-

jedeme druhý nejvyšší útes v Evropě - CABO GIRAO, výrobu 

rumu z cukrové třtiny zhlédneme v palírně ve vesnici CALHETA, 

obklopené banánov-

níkovými plantážemi. 

Poslední zastávkou bude typická rybářská vesnice CAMARA DO 

LOBOS, která je natolik krásná, že ji v 50.letech několikrát na-

vštívil i Winston Churchill. Návrat do Funchalu, nocleh., 

4.den – sobota 19.června 2021: MADEIRA – po snídani výlet 

do vnitrozemí ostrova, zastávka ve vesnici RIBEIRO FRIO, kde 

se nachází pstruží farma (možnost návštěvy) a poté se vydáme 

pěšky (2 km, cca 1 hodina) nejprve podél levády na BALCOES, 

odkud se otevře strhující panoramatický výhled přes údolí řeky 

Ametade na Orlí skálu, kopec s kolmými úbočími na severním 

pobřeží 

Madei-

ry. 

Odpoledne se vydáme se zájemci na 12-ti kilometro-
vou trasu do Portely. Trasa podél levád (jedná se o tu 

nejkrásnější cestu podél levád na Madeiře) vede dra-

matickou hornatou krajinou, ale vzhledem k dlouhým 

tunelům a strmým spádům je vhodná spíš pro zkušené 

turisty. V podvečer návrat do Funchalu a nocleh., 

 



5.den – neděle 20.června 2021: MADEIRA – snídaně v místě ubytování, poté odjezd na výlet do nejvýchod-

nějšího výběžku ostrova - do PONTA DO SAO LOURENCO, zde pěší výlet (cca 7 km, 3 hodiny) polopouštní 

krajinou s nádhernými barevnými útesy. Poté zastávka na jediné písčité pláži na Madeiře - PRAINHA. Odpo-

ledne přejedeme přes příjemnou rybářskou vesnici (dříve centrum lovu velryb) CANICAL do vesnice 

SANTANA, pojmenované podle sv.Anny, matky Panny Marie. Stojí zde víc než 100 tradičních doškových 
"trojúhelníkových" domů, několik zrenovovaných a pestře natřených je přístupných veřejnosti. Návrat do Fun-

chalu přes vesnici MONTE, kde se zastavíme u kostela 

Nossa Senhora de Monte. Odtud se můžete do Funchalu 

vrátit tzv. Montským toboganem, tedy v proutěném koši 

upevněném na dřevěných saních. Návrat do Funchalu tobo-

ganem nebo naším mikrobusem, nocleh., 

6.den – pondělí 21.června 2021: MADEIRA – před sní-

daní výjezd na PICO DO ARIEIRO, třetí nejvyšší horu 

Madeiry (1810 mn.m.), odkud můžete pozorovat východ 

slunce. Z vrcholku hory se vám naskytne báječná podívaná. 

Návrat do místa ubytování na snídani a poté pohodový 
výlet do horského sedla ENCUMEADA, kde můžete 

ochutnat vyhlášený místní alkoholický nápoj Poncha. Pěšky 

pak 2 km po botanické levádě DAS RABACAS. Přejezd náhorní plošinou PAUL DA SERRA a cesta přes za-

pomenuté místo FANAL s magickou krajinou nejstarších vavřínů na ostrově. Zastávka na koupání v lávových 

bazéncích v PORTO MONIZ. V podvečer návrat do Funchalu a nocleh., 

7.den – úterý 22.června 2021: MADEIRA – snídaně a poté výlet do QUINTA DO PALHEIRO FERREIRO, 

což je nejkrásnější zahrada Madeiry. Zahrady představují také klidné útočiště pro divoká zvířata. Jsou plná krásy 

a kontrastů, od tradice Ladies´Garden až po tropickou divočinu úvalu zlověstně zvaného "Inferno" (Peklo). Pro 

zájemce po návštěvě zahrad pěší túra (13 km, 5 hodin, obtížnost 3-střední) po jedné z nejkrásnějších levád - 

dobrodružné levádě CALDEIRAO VERDE. Projdeme třetihorními lesy do "Zeleného kotle", po trase spousta 

tunelů, vodopádů a příjemných výhledů. Odpoledne návrat do Funchalu, odpočinek, nocleh., 

8.den – středa 23.června 2021: MADEIRA – po snídani výjezd na PICO DO ARIEIRO a odtud možnost pěší 
hřebenové túry na nejvyšší vrchol ostrova PICO RUIVO (1861 mn.m.). Celá trasa dlouhá cca 10 km patří k 

nejúžasnějším na ostrově. Po celé délce můžete obdivovat překrásnou horskou scenerii a nádherné výhledy. 

Trasu projdete cca za 3-4 hodiny, ale je vhodná jen pro zkušenější turisty. Ti, kteří trpí závratí, by se ní vydávat 

neměli, protože vede po úzkých hřebenech se strmými srázy po obou stranách. Odpoledne zastávka na vyhlídce 

EIRA DO SERRADO, položené ve výšce 800 metrů nad mořem, odkud se naskytne pohled na ÚDOLÍ 

JEPTIŠEK, které vroubí ze všech stran rozeklané štíty. 

Zastávka v CURRAL DAS FREIRAS neboli "Úkrytu 

jeptišek", který je spjat s jeptiškami kláštera Santa Clara, 

jež se na tomto místě schovávaly před piráty. Návrat do 

Funchalu, nocleh., 

9.den – čtvrtek 24.června 2021: po snídani volný den na 
MADEIŘE., nebo fakultativní výlet lodí na sousední 

OSTROV PORTO SANTO (plavba 2 hodiny, zpáteční 

jízdné 62,50 €) s možností pěšího výletu po zdejších vy-

hlídkách (5 km, zpáteční cesta z cílového místa do přístavu 

hromadnou dopravou)., nocleh ve stejném hotelu ve Fun-

chalu., 

10.den – pátek 25.června 2021: dopoledne volno ve FUNCHALU., možnost nákupu suvenýrů ., odpoledne 

 transfer na letiště a v 16.40 hodin odlet z Funchalu do Prahy s leteckou společností SMARTWINGS, předpoklá-

daný přílet na Letiště Václava Havla v Praze je ve 22.10 hodin (doba letu: 4:30 h). 

PROGRAM BEZ ZÁRUKY, DLE MOMENTÁLNÍ SITUACE SE MŮŽE PROGRAM UPRAVIT 

 

Program 2.-10.den je pouze doporučený, možnost zvolit variantu s odpočinkem u moře. 

Alternativní program pro ty, kteří nebudou chtít využít pěší turistiku:  

- možnost vlastního programu např. lodní výlet podél pobřeží kolem Madeiry, trajektem na ostrov Porto Santo s 

překrásnou, 9 km dlouhou písečnou pláží, možnost potápění, rybaření, lodní výlet s pozorováním delfínů... 
 

 

 cestovní formality, vízové podmínky 
Každý účastník zájezdu musí mít platný cestovní 

pas nebo identifikační kartu (občanský průkaz). 
CESTOVNÍ DOKLAD VEZMĚTE TEN, KTERÝ 

JSTE NAHLÁSILI PRO ODBAVENÍ V 

LETADLECH! 

 
 

 



      ubytování, stravování, spropitné                                      

Ubytování na Madeiře je zajištěno ve dvou sousedních hotelech***, a to ve 2- a 3-lůžkových pokojích, vždy 
vybavených toaletou a sprchou.  

V místě ubytování máme zajištěny vždy snídaně. 

Na ostrově lze ve městech i na venkově najít rychlá občerstvení, kavárničky, restaurace či prodejny potravin. 

Ve městech a ve většině přírodních rezervacích je voda z vodovodní sítě bezpečně pitná. 

V restauracích se zpravidla dává spropitné ve výši 10% z účtu, záleží na úrovni poskytovaných služeb. Naúčto-

vaná částka nezahrnuje spropitné. V případě, že jste s poskytovanými službami spokojeni, je běžné dávat spro-

pitné nosičům zavazadel, číšníkům, taxikářům, hotelové obsluze a obsluze čerpacích stanic. Prosím, počítejte 

s touto etiketou již při vstupu do restaurací. 
 

      čas 
V celém Portugalsku s výjimkou Azorských ostrovů, 

ale i na Madeiře, je o hodinu méně než u nás. 
 

lékařská péče, pojištění, očkování 
Lékařská péče je snadno dostupná a vysoce kvalitní. 

Česká republika má s Portugalskem dohodu o bezplat-

né zdravotní péči, ale jen v případě první pomoci. 
Doporučuji uzavřít před cestou kvalitní cestovní 

ZDRAVOTNÍ pojištění. Nezapomeňte vzít s sebou i dostatečné zásoby speciálních léků, pokud je užíváte, nebo 

lékařský předpis na ně. Očkování není povinné ani doporučené. 

- Možnost připojištění: v rámci přihlášení se na akci je možnost připojištění, které zahrnuje také kompletní 

pojištění zdravotních výloh po celou dobu konání akce včetně onemocnění Covid-19 (pojistné plnění až 

500.000.000.-Kč, z toho i náklady na příp. karanténu v zahraničí ve výši max. 10000.- Kč s 20-ti % spoluúčastí a 

max. 10000.-Kč na příp. náhradní dopravu z Madeiry domů vč. letenek, i zde s 20-ti % spoluúčastí). Pojištění 

stojí 473.-Kč (u osob starších 70 let 947.- Kč) a je třeba ho objednat a zaplatit do 5.června 2021! 

Viz: www.axa-assistance.cz/cestovni-pojisteni/ 
 

      jaké bude počasí? 
Obecně se dá říci, že na Madeiře je počasí proměnlivé. Mělo by být počasí podobné příjemnému jaru (teploty 

okolo 23st.C). Prudké sluneční záření však může být nebezpečné, a proto jsou nezbytné klobouky a sluneční 

brýle.  
 

    jazyk  
V Portugalsku je úřední řečí portugalština. Anglicky, především ve městech, mluví většina obyvatel.       
 

    nákupy, clo 
Ve větších městech jsou nákupní centra s potravinovými obchody, kde lze koupit prakticky vše potřebné. Oteví-

rací doba je zpravidla 08.00-17.00 hodin, o sobotách 08.00-13.00 hodin. Bezcelně mohou být do/z Portugalska 

dováženy předměty osobní potřeby, dále 1 litr alkoholu, 2 litry vína, 200 cigaret nebo 250 gramů tabáku nebo 50 

doutníků.  

NESMÍ SE DOVÁŽET MASNÉ A MLÉČNÉ VÝROBKY! 
 

      oblečení 
Po celý rok je vhodný lehký oděv, přednostně bavlna, co nejméně syntetických tkanin. Důležité jsou pokrývka 

hlavy, dlouhé kalhoty, dlouhé rukávy a pevná obuv. Ochranný oděv proti dešti je rovněž nezbytný. Nezapomeňte 

teplý oděv pro pobyt ve vyšších nadmořských výškách, ale samozřejmě také na oblečení pro teplé dny – krátké  

kalhoty, trička, plavky… Na pěší túry vezměte vhodné dobré boty!  

Pozor – trekingové hole jsou problémem při cestě letadlem! 

DOPORUČUJEME VZÍT S SEBOU SVÍTILNY – BATERKY PRO PRŮCHODY TUNELY! 

 

    doprava po Madeiře, zavazadla 
Přeprava na Madeiře bude uskutečněna  klimatizovanými mikrobusy. 

Do letadla bez příplatku je dovoleno pouze palubní zavazadlo o maximálních rozměrech 55x40x20 cm 

(max.váha 8 kg). Na palubu nesmíte mít s sebou žádné ostré předměty a tekutiny v objemech větších než 100ml  

Pokud máte zaplaceno zavazadlo k odbavení, pak jeho váha může být 23 kg. 
 

 

 



    doprava na letiště v Berlíně 
Přeprava do Berlína na Letiště Willyho Brandta je zajištěna mezinárodními rychlíky s přestupem v Děčíně a 

v Drážďanech. Jízdné 620.-Kč, odjezd z České Lípy hl.nádr. ve středu 16.června 2021 v 6.32 hodin. 
 

    bezpečnost 
V Portugalsku je celkem bezpečno, přesto byste se neměli po setmění vydávat do ulic měst sami.   

Vyhýbejte se parkům, špatně osvětleným, opuštěným a odlehlým místům. 

Tísňová volání: Policie, hasiči a zdravotnická záchranná služba - 111 
 

 

      elektřina  

Do sítě je dodáván proud o napětí 230/240 voltů, střídavý proud 50Hz. Adaptér do zásuvek není v Portugalsku 

třeba. 
 

 

    měna, doporučené kapesné  
 Portugalskou měnou je euro  (= 100 eurocentů), označované mezinárodním symbolem €. Momentální kurz je cca 25.80 CZK 
za 1.-€. Přijímají se všechny mezinárodně uznávané kreditní karty.  
Banky jsou otevřeny na letištích  24 hodin denně, jinde pondělí-pátek 09.30-16.30 hodin, soukromé směnárny v centrech 

velkých měst jsou otevřeny vesměs od 08.00 do 19.30 hodin,   v sobotu a v neděli od 10.00 hodin do podvečera.    

KAPESNÉ: 
Celkem doporučujeme cca 160.-€ na na stravu v Portugalsku (průměrná cena oběda nebo večeře je cca 15,-€, 

pizza stojí cca 5,-€, káva 2,-€, capuccino 2,-€, coca cola 2,-€). 

Pohlednici zakoupíte za cca 0,30 až 0,50 €, známku do CZ za 0,70 €.  

Další suvenýry dle Vašeho uvážení.   

Ceny vstupů pouze orientační. Výši kapesného zvolte dle Vašich nároků. 
 

 

      telekomunikace a pošta 
Vnitrostátní i mezinárodní telekomunikace jsou automatizovány a mají velmi dobrou úroveň. Telefonní spojení 

z Portugalska do České republiky: +420 + účastnické číslo. Pracovní doba na poštách je od 09.00 do 17.00 hodin 

ve všední dny. Pošta do České republiky jde minimálně 1 týden.  

U mobilních operátorů platí sazby za volání a posílání SMS v rámci Evropské unie (Azorské ostrovy jsou sou-

částí Portugalska, tudíž i Evropské unie). 
 

 

      náboženství 
V Portugalsku je nejvíce rozšířené římsko-katolické náboženství. Mši můžete navštívit téměř každý den večer a 

každou neděli ráno, a také o náboženských svátcích. 

Během bohoslužeb není vhodné rušit věřící prohlížením si interiéru kostela. 

Kostely ostatních vyznání, včetně anglikánského, baptistického a evangelického, najdete ve významnějších a 

větších městech. 
 

 

    zastupitelské úřady    
Velvyslanectví a konzulát České republiky v Portugalsku: 

Embaixada da República Checa   
Rua Pero de Alenquer 14, 1400 Lisboa 

tel: +01/3013529, 3010487 

Velvyslanectví Portugalské republiky v ČR: 

Náměstí Kinských 7, 1500 Praha 5 

tel.: 257311230, 257311231  

 

 

 

 

            Klidné přípravy a jen hezké zážitky z naší akce  

                       přeje za KTC OVýT Česká Lípa 

                       Jaroslav Svoboda, telefon 702444925 

 


