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2019 m. gegužės 1 – 12 d.

TRUMPA KELIONĖS PROGRAMA

2019 m. gegužės 1 d. skrydis tiesioginiu reisu iš Lietuvos į Ispaniją.
11:05 išvyksta iš Kaunas 13:20 atvyksta į Barselona (Girona).
Pasitikimas oro uoste. Pervežimas į 5 žv. viešbutį Lloret de Mar kurorte.
Įsikūrimas viešbutyje 3 naktims. Poilsis po kelionės. Laisvas laikas pietums.
Po pietų – pažintis su miestu ir laisvas laikas. Maitinimo sistema viešbutyje – pusryčiai ir vakarienės.
2019 m. gegužės 2 - 3 d. Poilsis Costa Brava pakrantėje ar išvykos su vietiniu gidu (rusų kalba)
Gegužės 2 d. ekskursija* į Gironą ir Salvadoro Dalį teatrą – muziejų Figueres miestelyje.
Gegužės 3 d. ekskursija* – gražiausi Katalonijos viduramžių miesteliai (Besalu, Rupit ir kt.).
2019 m. gegužės 4 d. – pusryčiai. Kelionė į Barseloną.
Barselonoje turėsime ekskursijas 2 – uose lankomiausiuose Gaudi kūrybos šedevruose: Sagrada Familia (Šv.
Šeimos) bazilikoje ir Casa Batllo. 15.45 val. pervežimas į aerouostą. Tiesioginis skrydis į Madeiros salą.
Prleliminarūs skrydžio laikai – 18.00 Barselona 20.15 Madeiros sala.
Atskridus, pasitikimas aerouoste. Pervežimas į 5 žv. viešbutį.
Pasiūlymo kaina galioja apsistojant šiose struktūrose:
1) Gegužės 4 – 8 d. (4 nakvynės) Madeiros sostinė Funchal, viešbutis - Quinta das Vistas Palace Gardens.
2) Gegužės 8 – 11 d. (3 nakvynės) „Marso slėnis“, 5 žv. viešbutis – Quinta do Lorde.
Viešbučių interneto puslapiai:
1) https://www.hotelquintadasvistas.pt/
2) http://www.quintadolorde.pt/
Maitinimas viešbučiuose – pusryčiai.
2019 m. gegužės 5 d. Madeiroje vyks ypatingas renginys – vienintelis metuose!
Kasmetinio gėlių festivalio paradas!
Nuostabios šventės akimirkas galėsite išvysti savo akimis:
https://www.youtube.com/watch?v=GeqpT7mIByQ
2019 m. gegužės 5 – 11 d. poilsis ir pažintis su Madeiros sala.
2 dienų ekskursinė programa su vietiniu gidu (lietuvių kalba).
Ekskursijų metu lankomas vietas rasite žemiau.
2019 m. gegužės 11 d. – laisvas laikas Madeiroje iki 18.30 val.
Skrydis į Kauną su persėdimu ES. Grįžimas į Lietuvą numatytas gegužės 12 d. 11 val.

Šventinė kelionės kaina – tik 990 Eur asm.*

Į paketo kainą įskaičiuota:









aviabilietai pagal programą su visais mokesčiais (kiekvienam asmeniui tik rankinis bagažas, pagal avialinijų išmatavimus – 1
vnt., registruotas bagažas už papildomą mokestį), aviabilietai negrąžinami, pavardės keitimas už papildomą mokestį,
10 nakvynių 5 žv. viešbučiuose: 3 nakvynės Katalonijoje su pusryčiais ir vakarienėmis, 7 nakvynės Madeiros saloje su
pusryčiais.
pervežimai - pagal programą;
kelionės vadovo paslaugos lietuvių kalba,
dokumentų sutvarkymo išlaidos, registracija į skrydžius,
ekskursija su vietiniu oficialiu gidu Barselonoje (2019 m. gegužės 4 d.) rusų kalba,
įėjimo bilietai į Sagrada Famillia ir Casa Batllo,
2 d. ekskursinė programa Madeiros saloje su vietiniu gidu (lietuvių kalba) – „Salos perliukai“.

Papildomos išlaidos:
„Pagalvės mokestis“ viešbučiuose (iki 3 Eur už naktį/asm.), kitos asmeninės išlaidos, papildomos ekskursijos Katalonijoje (2019 m.
gegužės 2 – 3 d. 50 Eur asm. už ekskursiją), papildomos ekskursijos ar išvykos Madeiros saloje.
* - kaina galioja 1 asm. dviviečiame ar triviečiame kambaryje. Už vienvietį kambarį taikoma priemoka – 350 Eur.

2 dienų ekskursinė programa Madeiros saloje. Lankomos vietos.
• Camara da Lobos žvejų kaimelis
Ar galite įsivaizduoti miestelį, kuriame gyvena apie 2000 žmonių ir beveik visi miestelio vyrai yra žvejai? Kaimelio
gyventojai savo dienas leidžia ant uolėtų Madeiros pakrančių laukdami lemtingos akimirkos, kada savo rankomis ištrauks
dienos laimikį. Tam netrukdo nei kepinanti saulė, nei audringos, nerimstančios vandenyno bangos. Camara de Lobos
vandenyse gaudoma tradicinė Madeiros žuvis – Espada. Tai itin unikali ir sunkiai pagaunama žuvis. Be Madeiros
egzistuoja tik dar viena vieta pasaulyje, kur būtų įmanoma sužvejoti šią vandenyno karalienę. Tiesa, grožio pas ją maža –
žuvis visa juoda, išsprogusiomis akimis, didžiulė ir primenanti labiau ungurį ne mums, lietuviams, įprastas žuvų rūšis.
Tačiau jos skonis atperka viską. Espados tikrai galėsite paragauti bet kurioje salos vietoje. Miestelio atmosfera atspindi
gyventojų kasdienybę. Net jauki bažnytėlė, kurioje vietiniai madeiriečiai meldžia geresnio laimikio, yra pasipuošusi
paveikslais su žvejybos simbolika, o visas paplūdimys mirga nuo iškabintos džiovinamos žuvies. Kai vietiniai vyrai
nežvejoja, dienas leidžia vietinėje tavernoje (maža smuklė, panaši į barą ar kuklų, jaukų restoraną) gerdami garsųjį
Madeiros punšą ir žaisdami kortomis.
• Cabo Girao stiklinis skardis
Aplankysite vieną iš garsiausių Madeiros vietų – stiklinį skardį, esantį 600 metrų aukštyje virš vandens. Tai pats
aukščiausias iškyšulys Europoje ir net antras pagal dydį visame pasaulyje. Ar įsivaizduojate kaip nuostabu sau po
kojomis matyti vandenyną, uolienas, o galbūt net išvysti iš vandens išnyrančius vėžlius, delfinus, banginius? Cabo Girao
užgniaužia kvapą net daugiausiai mačiusiems, atskleisdamas visą Madeiros gamtos spalvų paletę ir rojų primenančios
salos grožį.
• Jogailos sūnaus pastatyta bažnytėlė. Istorija ,,Kolumbas - Jogailaičių palikuonis,,
Ar žinojote, kad Madeiroje gyveno Jogailos sūnus Vladislovas III Varnietis? Po mūšio su turkais, kai visi manė, jog
Lietuvos kunigaikščio, Lenkijos karaliaus, Jogailos sūnus žuvo, jis pabėgo gyventi į Madeiros salą ir pasikeitė vardą bei
pavardę, kad keršto trokštantys turkai jo nerastų. Čia įsimylėjo ir sukūrė šeimą. Kaip jis susijęs su Kolumbu?
• Porto Moniz vulkaniniai baseinai
Turėsite progą išsimaudyti lavos baseinuose. Nors tai skamba neįtikėtinai, tačiau tai tikrai įmanoma. Porto Moniz
vulkaniniai baseinai susiformavo ugnikalnio išsiveržimo metu, lavai pasiekus vandenyną. Ji greitai atvėso ir, subėgusi į
bazaltinių uolienų plyšius, sukūrė bangų skalaujamas maudykles, kuriose galima maudytis ir šiandien.
• Pravažiuosite šalia įspūdingų krioklių
Unikalus grožis, nuolat gyva gamta – lyg Madeiros vizitinė kortelė. Niekas kitas taip giliai neįstringa į atmintį, kaip unikali
gamta garsi savo levadomis, gausybe gėlių žiedų, pašėlusiu, akinančio mėlynumo vandenynu bei, žinoma, gausybe
krioklių, atimančių žadą. Ekskursijos metu iš arti pamatysite pačius įspūdingiausius Madeiros krioklius, taip dar geriau
pažindami unikalų salos grožį.
• Sao Vicente miestelis.
Sao Vicente – mielas, žavus miestelis, pasipuošęs tradiciniais, akinančio baltumo namukais, raudonais stogais. Miestelis
įžymus savo maža, gražia bažnytėle ir neįprastos konstrukcijos tiltu. Tačiau niekas taip negarsina šios vietos, kaip
vulkaniniai urvai.
• Sustojimas Serra de Aqua miestelio tavernoje, kurioje ragausite skaniausio punšo saloje.
Madeirietiškas punšas – tradicinis salos gėrimas, kurio namuose turi kiekvienas vietinis gyventojas. Jis tampa vis
populiaresnis ir turistų tarpe, beveik toks pat populiarus kaip ir dažniausiai iš šalies eksportuojamas Madeirietiškas vynas.
Punšas turi senas tradicijas bei yra gaminamas iš medaus, citrinų sulčių, cukranendrių spirito – romo bei kartais šviežių
marakujos sulčių.
• Vulkano krateris Curral das Freiras
Išvertus iš Portugalų kalbos Curral das Freiras reiškia Vienuolių slėnis. Taip yra todėl, kad beveik prieš 500 metų šioje
vietoje vienuolės slėpėsi nuo piratų išpuolių. Ilgą laiką buvo manoma, jog ši vieta, tai ugnikalnio kraterio dugnas.
• Eira do Serrado.

Šioje vietoje Jūsų laukia apžvalgos aikštelė, iš kurios atsiveria dar vienas unikalus peizažas. Matysite didingus kalnus bei
jų apsuptyje įsikūrusį cukrinių namukų kaimelį – Kuralį.

• Pico do Arieiro kalnas.
Ši pasakiška vieta puikiai pritaikyta žygiams. Turistams čia yra išgrįstas siauras takelis, šalia kurio žydi gėlės, matomuose
tarpekliuose skęsta debesys, o žygio pabaigoje prieinama apžvalgos aikštelė, esanti net 1818 metrų aukštyje. Gamtos
grožis atima žadą, akys negali patikėti, sau po kojomis matydamos debesis, o širdį užplūsta meilė ir pagarba sau –
įveikus vieną iš aukščiausių salos viršūnių.
• Miestelis Santana, išvysite įžymiuosius Madeiros namukus.
Savo akimis galėsite pamatyti šiaudiniais stogais dengtus spalvotus namukus. Šiandien juose jau niekas negyvena,
tačiau viduje galite įsigyti įvairiausių lauktuvių artimiesiems. Visas miestelis – lyg muziejus po atviru dangumi. Soduose
šalia namukų vis dar auga gėlės, vaismedžiai ir daržovės. Lyg nuo praėjusio amžiaus niekas nebūtų pasikeitę. Nors jau
daug metų namukuose niekas nebegyvena, tačiau jie puikiai išsilaikę ir stebina savo kiekiu. Santanoje yra išlikę net 200
autentiškų namelių¡ Tiesa, čia taip pat galėsite paragauti garsiojo Madeirietiško punšo.
• Sao Lourenco pusiasalis (vietinių vadinamas Marsu).
Labiausiai į rytus nutolęs salos taškas. Ši vieta dažnai vadinama „marsu“ dėl savo uolienų iškilusių virš Atlanto
vandenyno. Šioje vietoje atsiskleidžia rytietiškas salos tipas: vingiuoti susiaurėjimai, pusiasalio gale yra švyturys. Kelyje
yra plati Atlanto vandenyno panorama, spalvingos uolos, gaivus jūros oras. Vaizdai užburia.
• Ponta do Garajau Šioje vietoje žygis tęsis įveikiant kalnelius ir gausybę laiptelių, kol galiausiai prieisite įspūdingą
Kristaus statulą, primenančią Rio de Žaneiro monumentą. Be to, prieš akis ir vėl atsivers nuostabi vandenyno panorama.

Ekskursinės programos Madeiroje maršrutas (2 dienos).

Kelionės organizatorius - Benart Projektai, UAB („Bohema Travel“)
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