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 PERLA ATLANTIKU-OSTROV ORCHIDEJÍ
TROPICKÉHO A SUBTROPICKÉHO OVOCE
NABÍDKA ZÁJEZDU
TERMÍN: 28.4.-5.5.2006
TÝDENNÍ POBYT S POLOPENZÍ,S BOTA NICKÝM ZAMĚŘENÍM/ TROPICKÉ- SUB- TROPICKÉ OVOCE,KVĚTENA, PŘÍRODA.
     CENA: 18 980-Kč 
Cena zahrnuje: letenku, letištní poplatky, 
7x ubytování v hotelu s polopenzí, transfery.
Květinové slavnosti 29.-30.4. ve Funchalu.
Služby českého delegáta,pojištění ECP l.v.
VÝLETY:Hora Monte-lanovka-tobogán, Tro- 
pické zahrady, Botanická zahrada,Orchide- jová farma, ovocné plantáže-zahrady.   
       KONTAKTNÍ OSOBA LUBOMÍR SITAŘ  mb.728764475               
                                                                                                                                      
    
                        

MADEIRA – PERLA ATLANTIKU                       
 
  Madeira je ostrov ,součást Portugalska nacházející se v Atlantiku na 32°50´S.Š.
    17°Z.D.  Od Portugalska 978 km a od Afriky 545 km. Teplota je zde celý rok při-
    bližně stejná vzduch 20°- 24°C ,voda 17°-23°C . Je omýván Golfským proudem 
    který ho neustále otepluje, dostatek vláhy a stálost teploty je předpokladem    
    neobyče  jného bohatství flory, v nadsázce „Květináč v Atlantiku“. Jedna velká
    botanická zahrada orchideje, magnolie, azalky, strelicie, kapradiny, ovoce tropi-
    cké i subtropické, taktéž zelenina, původní vavřínové lesy a další endemity pod 
    ochranou UNESCO. Dalších 800 druhů květeny, světoznámé víno, med, mořské 
    ryby, to vše  je   MADEIRA.   
                                                       
                   

PROGRAM ZÁJEZDU : Průměrná teplota v IV-V měsíci 21°C vzduch, 19°C voda.

 1/28.4 pátek Odlet z Prahy – Funchal 4.400km doba letu 5h30m ubytování.
 2/29.4 sobota Volný den –začátek květinových slavností ve Funchalu.
 3/30.4 neděle Květinové slavnosti Funchal –Alegorický průvod městem.
 4/1.5  pondělí Tropické zahrady MONTE. Odjezd od hotelu do centra,lanovkou 
          na horu MONTE,kostel Nossa Senhora da Monte,sjezd na saních-Montský
          tobogán. Prohlídka tropických zahrad oběd v ceně. Návrat odpoledne.    
 5/2.5 úterý Botanická zahrada – Farma orchidejí. Odjezd od hotelu do botanické
          zahrady,prohlídka. Oběd restaurace Zarcos v ceně. Orchidejová farma-   
          prohlídka stálá výstava orchidejí,tropický les,s ptáky a opicemi, možnost
         nákupu semen a rostlin, návrat odpoledne.                                                    
 6/3.5 středa Návštěva ovocných plantáží – zahrad – vinohradů. Odjezd od hotelu
          do míst  exkurzí . Návrat odpoledne.                                                                  
 7/4.5 čtvrtek Volný den – možnost fakultativních výletů – individualně  Lavády.
          Nákupy.                                                                                                              
 8/5.5 pátek ukončení pobytu Odlet zpět Funchal – Praha.       
                                                                                                                                       
         Orientační ceny na Madeiře.
    Restaurace:kompletní menu  od 8 eu,jednotlivá jídla ryba –příloha-salát 6,5eu,
                       Sendvič –picca 1,5eu, pivo 1,3eu, nealko 1eu, víno 0,75  od 2eu.
    Supermárket:  juice 1l-1eu ,pivo-0,45 ,0,75víno-1,50 ,limo 1,5l-1,10 ,chléb 1,50,
                          Vejce 6ks-0,90 ,banány- pomeranče-jablka-rajčata-paprika 0,90 .
                          Máslo 1,10 ,  pohled od-0,20eu.                
                 
            

