Podróż na Wyspy Zielone,
Wyspy Szczęśliwe - Azory i
Madera (Portugalia) – czyli
atlantyckie wyspy
Makaronezji u wybrzeży
Europy i Afryki
- 6 wyselekcjonowanych wysp –
najpiękniejszych i najciekawszych:
Corvo, Flores, Faial, Pico, Sao
Miguel, Madera
- wyselekcjonowane atrakcje,
kilkadziesiąt najbardziej godnych
uwagi
- najciekawsze wulkaniczne
miejsca: fumarole, lawy, jaskinie
wulkany (w towarzystwie specjalisty
od wulkanów)
- liczne kąpieliska termalne i
morskie
- możliwość wejścia na najwyższy
szczyt Portugalii – wulkan Pico
2351 m
- możliwość wejścia na najwyższy
szczyt Madery – Pico Ruivo 1861 m
- rejs w poszukiwaniu wielorybów
- plantacje herbaty i winorośli
- miejsca z listy UNESCO
- najpiękniejsze krajobrazy i
przyroda
- egzotyczne krańce Europy i Afryki,
daleko od kontynentów

Azory w sezonie letnim to jedna
z
najbardziej
elitarnych
destynacji wakacyjnych i jedna z
najdroższych w Europie, ale bez
wątpienia warta „grzechu”.
Tel. 696071795
kontakt@grzegorzgawlik.pl

Termin: 6-20 września 2020
Dokument podróży: DOWÓD OSOBISTY lub PASZPORT
AZORY-MADERA RAMOWY PLAN WYJAZDU – 15 dni
Dzień 1) Przelot na Azory do Ponta Delgada (lotnisko im. Jana Pawła II) na wyspie
Sao Miguel. Znajdujemy się na terenie autonomicznym Portugalii. Wylot nastąpi z
Warszawy, chyba że oferta innych pobliskich lotnisk będzie znacznie atrakcyjniejsza.
Nocleg na Sao Miguel.
2) SAO MIGUEL. Tego dnia zobaczymy atrakcje wschodniej i centralnej części
największej wyspy Azorów. Największy geotermalny teren na Azorach z fumarolami,
solfatarami, termalnymi źródłami i basenami, będzie okazja do kąpieli. Zobaczymy
cztery wulkaniczno-geotermalne atrakcje w Vale Furnas (Caldeiras das Furnas)
oraz jezioro Lagoa das Furnas. Largo das Caldeiras (fumarole) obok OMIC Observatório Microbiano dos Açore, Terra Nostra garden hot lake (kąpielisko), A
Poça da Dona Beija (termalne baseny), Lagoa das Furnas Hotsprings – Grena
(pole geotermalne). Termalne kąpieliska mają dobry wpływ na zdrowie, w tym
kwestie reumatyczne. Około 10km dalej jest słynna plantacja herbaty, w Europie
herbata rośnie tylko na Azorach - Fabrica de Chá da Gorreana (zwiedzanie).
Uprawia się też na wyspie ananasy, winorośl i drzewa cytrusowe. Następnie
pojedziemy do centralnej części wyspy – do ładnego miasteczka Ribeira Grande
nad oceanem oraz - Caldeira Velha - termalne źródła (Centro Ambiental da
Caldeira) i wspaniałe jezioro w kalderze - Lagoa do Fogo, po drodze punkt
widokowy Miradouro do Pico da Barrosa. Nocleg na Sao Miguel.
3) SAO MIGUEL - Ponta Delgada – spacer po mieście - fort S. Bras, kościół São
José I São Sebastião, Portas da Cidade de Ponta Delgada, Jardim António
Borges (park z pięknymi roślinami w tym drzewo z efektownymi korzeniami). Na
rogatkach miasta jest jaskinia wulkaniczna Gruta do Carvao (podczas wyjazdu
odwiedzimy co najmniej jedną wulkaniczną jaskinię, to może być jedna z nich).
Następnie przejazd do zachodniej części wyspy. Lagoa Azul (R. da Caridade 28) –
piękne jezioro w kalderze, obok zielona kaldera Caldeira do Alferes, a w
sąsiedztwie efektowne punkty widokowe Miradouro da Vista do Rei, Miradouro da
Grota do Inferno (najsłynniejszy punk widokowy na wyspie). Zobaczymy inne piękne
jezioro wulkaniczne - Lagoa das Sete Cidades, oraz będzie możliwość kąpieli w Ponta da Ferraria – termalne kąpielisko i skały przy oceanie. Dzień zakończymy na
punkcie widokowym Ponta de Castelo (piękne skały w morzu przy Praia Mosteiros).
Nocleg na Sao Miguel.
4) SAO MIGUEL. Vila Franca do Campo - wyspa-wulkan blisko brzegu z kraterem
wypełnionym wodą, można się kąpać. Sao Miguel jest dobrym miejscem na

wycieczkę, by zobaczyć wieloryby i delfiny (dobre miejsca to także wyspa Pico i
Madera). Nocleg na Sao Miguel.
5) Sao Miguel, FLORES. Przelot z Ponta Delgada do Santa Cruz das Flores na
wyspie Flores (położona prawie 2000km od wybrzeży Portugalii i 4200km od
Warszawy). Zwiedzanie wyspy. Zobaczymy prawdopodobnie najładniejszy wodospad
na Azorach, na zachodzie wyspy - Cascata do Poço do Bacalhau oraz Rocha dos
Bordões – bardzo efektowna góra z bazaltowymi organami. Nocleg na Flores.
6) CORVO, Flores – wycieczka na wyspę położoną 18km na północ od Flores.
Najpiękniejszy wulkaniczny widok na Azorach, niesamowita kaldera na niewielkiej
wulkanicznej wyspie, najmniejszej na Azorach. Tłumacząc nazwę na polski to Wyspa
Wrony, jest najbardziej wysuniętą na północ wyspą archipelagu oraz najbardziej
wysuniętą na północ wyspą Makaronezji, leży w obrębie płyty kontynentalnej
Ameryki Północnej. Najwyższe wzniesienie stanowi wierzchołek Morro dos Homens
(718 m) na skraju kaldery. Caldeirão ma ponad 300 m głębokości oraz 2 km
średnicy. Jeśli zostanie czas, zwiedzanie wyspy Flores. Nocleg na Flores.
7) FLORES, Pico – tego dnia opuścimy wyspę Flores, ale przed wylotem i w czasie
pobytu na wyspie Flores – najbardziej na zachód wysuniętym skrawku Azorów zobaczymy kilka wspaniałych wulkanicznych i wyspiarskich widoków - Reserva
forestal natural do Morro Alto i Miradouro Lagoa Negra e Lagoa Comprida (dwa
różnokolorowe jeziora w kraterach), Miradouro Caldeira Seca (piękny krater). Dzień
zakończymy w na wyspie Pico (lista UNESCO).
8) PICO – Pico 2351m – jedni zdobywają najwyższy szczyt Portugalii, pozostali
odpoczywają. Pico to wspaniały stratowulkan, z pięknym stożkiem i kraterem na
szczycie (okrągły krater o średnicy wynoszącej w przybliżeniu 500 metrów i
głębokości 30 metrów, wraz z Piquinho (Pico Pequeno) małym stożkiem
wulkanicznym wznoszącym się na 70 metrów wewnątrz krateru - to prawdziwy szczyt
wulkanu). Ostatnia erupcja 1720r. Start wcześnie rano. Można dojechać do
wysokości 1200m, a cała wycieczka zajmuje od 5 do 7 godzin (wymagane buty
trekkingowe). Nocleg na Pico.
9) FAIAL, Pico – wycieczka na wyspę Faial położoną 6km na zachód od Pico.
Najmłodszy wulkanizm na Azorach odnotowany został właśnie tutaj. Koło portu w
osadzie Martiz jest Monte de Guia – mały wulkan z kraterem zalanym przez ocean.
Centralną część wulkanu zajmuje efektowna kaldera - Caldeira do Cabeço Gordo
1043 m. Bliżej zachodniej części wyspy jest ładny niewielki stożek wulkaniczny Cabeço do Fogo, a na zachodzie najmłodszy wulkan Azorów – Capelinhos - część
kompleksu wulkanicznego Capelo – najbardziej wysunięty na zachód punkt
Europy (wyspy położone na zachód znajdują się już na płycie północnoamerykańskiej). Capelinhos wybuchł w latach 1957-1958r. – są tu wspaniałe
wulkaniczne krajobrazy, „świeże”, oraz latarnia morska. Obok wzgórze wulkaniczne punkt widokowy Cabeço do Canto. Nocleg na Pico.
10) PICO, Sao Miguel. Zwiedzanie wyspy Pico. Winnica i muzeum - Museu do
Vinho - Museu do Pico (Ruda do Carmo, teren klasztoru braci karmelitów z XVIIXVIII w). Piscina Municipal da Madalena – skalny basen przy morzu. Jaskinia
wulkaniczna Gruta das Torres blisko miejscowości Madalena (największa jaskinia
Azorów, ponad 5km długości). Wieczorem wylot do Ponta Delgada na wyspie Sao
Miguel, gdzie nocleg.
11) Sao Miguel, MADERA. Opuszczamy europejskie Azory, by przenieść się na
afrykańską Maderę. Po wylądowaniu na lokalnym bardzo ciekawym lotnisku im.
Cristiano Ronaldo (na lotnisku jest jego popiersie, CR7 urodził się w Funchal),
przejazd do hotelu, np. w miejscowości Machico. Są tutaj jedne z najlepszych plaż

na wyspie. Po krótkim odpoczynku i lunchu udamy się w miejsce najsłynniejszych
scenerii Madery, w okolice Canical. Gdzie plaże, klify, morskie skały, słynne: Morro
do Furrado, Ponta do Buraco, Ponta de Sao Lourenco, Ponta das Gaivotas,
Ponta do Rosto Ponta do Bode. Nocleg na Maderze.
12) MADERA. Dla jednych odpoczynek, dla pozostałych górska przygoda – wyciętą
ścieżką w skalnych zboczach wejście na najwyższa górę Madery Pico Ruivo
1861m. Po wjechaniu wynajętym samochodem/ taksówką na Pico Arieiro 1818 m
czeka nas ok. 5 godzinny marsz (1100m różnicy poziomów, 11km). Potrzebne dobre
buty, najlepiej nie adidasy. Nocleg na Maderze.
13) MADERA. Wycieczka po wyspie. Poranek zaczniemy od przyjazdu do Funchal.
Dojazd do dolnej stacji kolejki linowej w Funchal, umiejscowionej koło niewielkiego
starego miasta oraz wybrzeża. Kolejka ma 3200m długości (Teleférico do
Funchal). W pobliżu górnej stacji czeka nas zaskakująca atrakcja.
Monte
Topoggan (Caminho do Monte nº4 ) – ponad 100 lat temu mieszkańcy Monte na
drewnianych topoganach zjeżdżali do Funchal. Dzisiaj to jedna z największych
atrakcji wyspy. Trasa zjazdu ma ok. 2km (Monte - Livramento), prędkość do 40km/h
w asyście dwóch elegancko ubranych obsługiwaczy topogana. Odwiedziemy ogród
botaniczny - Jardim Botânico da Madeira. W centrum Funchal przy porcie jest
pomnik Cristiano Ronaldo, a obok jego hotel oraz muzeum. Dojazd (50km) do
Levada PR6 i das 25 Fontes PR6 – spacer ścieżką wzdłuż jednego ze słynnych
kanałów irygacyjnych (lewada) pośród znajdujących się na liście UNESCO lasów
warzywnowych. Na szlaku liczne źródła, wodospady. Ok. 5km, wysokości 9001300m, ok. 3 godziny. Nocleg na Maderze.
14) MADERA – Odwiedzimy North Mills Distillery, gdzie produkuje się rum z trzciny
cukrowej, choć wyspa bardziej słynie z win Madeira. W destylarni zobaczymy
historyczne urządzenia i miejsce produkcji tego trunku. Będzie można zrobić zakupy
w miejscowym sklepie z degustacją wyłącznie. Następnie przejazd do pięknej jaskini
wulkanicznej Sao Vicente (40km). Ma ok. 1000m długości, płynie nią rzeka.
Następnie przejazd (20km) do Porto Moniz Natural Swimming Pool (Piscinas
Naturais) – naturalne baseny pośród wulkanicznych skał na krańcu wyspy. Piękne
widoki, można odpoczywać w wodzie, opalać się. Droga powrotna do hotelu to ok.
70km. Nocleg na Maderze.
15) Wylot z Madery. Powrót do Polski.
● Realizacja poszczególnych punktów planu ramowego może podlegać zmianom,
● Pogoda i warunki atmosferyczne mogą uniemożliwić realizację niektórych punktów
planu
●Nie ma obowiązku uczestniczyć we wszystkich wycieczkach. Jeśli ktoś wie, że nie
będzie uczestniczył w którejś z wymienionych w planie, proszę o taką informację
przed wyjazdem, ponieważ większość z nich będzie rezerwowana i płacona
wcześniej (tego wymagają odwiedzane miejsca). Jeżeli ktoś podczas wyjazdu
zrezygnuje z jakiejś atrakcji, jeśli nie będzie opłacona albo będzie możliwość zwrotu
opłaty – pieniądze zostaną zwrócone takiej osobie.
CENA:
●Cena przy 4-6 osobach 9699zł + bilety lotnicze
●Cena przy 7-9 osobach 8199zł + bilety lotnicze
●Cena od 10 osób wzwyż 7499zł + bilety lotnicze
*Szacunkowa cena kompletu biletów lotniczych ok. 3500zł (łącznie ok. 8-10
lotów)

PŁATNOŚCI
1 Rata) 15dni od zgłoszenia: 6500zł w tym 3500zł na bilety lotnicze (ze względu
na dynamiczny system sprzedaży biletów ich ceny mogą się zmieniać kilka razy
dziennie, jeśli pozostanie niewykorzystana kwota zostanie zaliczona na poczet
drugiej raty lub zwrócona)
2 Rata) – data płatności i jej wysokość zostanie określona, gdy będzie znana
zbliżona liczba Uczestników
CENA OBEJMUJE:
●organizację 15-dniowego objazdowego wyjazdu po Azorach i Maderze
●opiekę doświadczonego polskiego Lidera, który dopilnuje wszystkiego, pokaże
najciekawsze miejsca i o nich opowie (autor unikatowego PROJEKTU 100
WULKANÓW)
●14 noclegów ze śniadaniami
● zwiedzanie 6 wysp w archipelagach Azorów i Madery
● transport lądowy i wodny
● opłaty parkingowe
● kilkadziesiąt najciekawszych atrakcji i wycieczek
● bilety wstępu i opłaty parkowe
CENA NIE OBEJMUJE:
●biletów lotniczych, liczba lotów ze względu na wyspiarski charakter będzie wynosiła
około 8-10. Z tych samych powodów liczba linii lotniczych i możliwe terminy lotów są
bardzo ograniczone
*staramy się trzymać dat początkowych i końcowych określonych w ramowym planie
podróży, ale ze względu na dostępność biletów lotniczych oraz występujące bardzo
duże różnice w cenach biletów może nastąpić przesunięcie dat początkowych i
końcowych o 24h (nie dotyczy to wyjazdów „szytych na miarę” gdy ustalono sztywne
daty podróży), więcej informacji w UWAGACH
*wyszukujemy i kupujemy bilety lotnicze kierując się dobrą relacją ceny do szybkiego
czasu przelotu i minimalizując liczbę przesiadek, nie pobieramy żadnej prowizji za
zakup biletu, płacisz tyle ile kosztuje bilet. Przy wyjazdach „szytych na miarę” istnieje
możliwość ustalenia lotniska wg oczekiwań Klienta. Więcej informacji w UWAGACH
●ubezpieczenia turystycznego (warto sprawdzić, czy nie mamy go w pakiecie
ubezpieczając mieszkanie, dom, samochód), musi obejmować miejsca i rodzaj
wyjazdu oraz realizowanych aktywności, więcej informacji w UWAGACH
●innych posiłków i napojów niż wymienionych „w obejmuje”.
●fakultatywna wycieczka na najwyższy wulkan Portugalii – Pico jest dodatkowo
płatna i kosztuje 50 euro
●innych atrakcji niż wymienione w ramowym planie wyjazdu
●ewentualnych zwyczajowych niewielkich napiwków
●transportu na lotnisko początkowe/końcowe
●wydatków osobistych i zakupów pamiątek
UWAGI:
●zalecane jest wykupienie ubezpieczenia turystycznego – musi obejmować aktywny
wypoczynek na Azorach i Maderze a jeśli Uczestnik choruje na chorobę przewlekłą,
musi obejmować także takie choroby. Możliwa pomoc w zakupie ubezpieczenia, w
tym bardzo atrakcyjnego cenowo ubezpieczenia całorocznego obejmujące zagranicę
lub dodatkowo Polskę, także z opcją rodzinną do 5 osób, co czyni je jeszcze

korzystniejszym cenowo (PZU). Ubezpieczenie obejmuje aktywne uprawianie
sportów, aktywną turystykę, w tym sporty wysokiego ryzyka, jak trekkingi i
wspinaczkę. Jeśli jesteś zainteresowany, proszę o kontakt.
●ubezpieczenie musi obejmować ryzyka wynikające z występowania zjawisk
naturalnych takich jak sztormy i trzęsienia ziemi
●noclegi będą realizowane w hotelach lub pensjonatach, wtedy pokoje będą 2 –
osobowe, lub w wynajętych domach, apartamentach
●latamy z Warszawy lub innych polskich lotnisk, w wyjątkowych sytuacjach z innych
lotnisk, ale w tym wypadku wylot planowany jest z Warszawy
●Na rynku istnieją ubezpieczenia od rezygnacji z wyjazdu z przyczyn losowych,
warto je rozważyć i zakupić
●szczepienia – nie ma żadnych obowiązkowych, ale jak wszędzie na świecie warto
mieć szczepienie przeciwko żółtaczce typu A i B, błonicy, tężcowi i polio
PORTUGALIA – DOKUMENT PODRÓŻY: Dokumentem podróży uprawniającym do
bezwizowego wjazdu i pobytu (niezależnie od jego celu) do 90 dni na terytorium
Republiki Portugalskiej jest ważny paszport bądź dowód osobisty. Uwaga: w
Regionach Autonomicznych Madery i Azorów obowiązują takie same zasady wjazdu
i pobytu, jak w części kontynentalnej terytorium Portugalii.
ZDROWIE: Nie występują zagrożenia sanitarno-epidemiologiczne i nie wymaga się
specjalnych szczepień. Osoby posiadające ważną Europejska Kartę Ubezpieczenia
Zdrowotnego (EKUZ) mogą w nagłych przypadkach korzystać bezpłatnie z
publicznych placówek opieki zdrowotnej. Karta EKUZ uprawnia do korzystania
jedynie z niezbędnych świadczeń medycznych w ramach publicznego systemu
ochrony zdrowia, dlatego wyjeżdżającym za granicę zaleca się wykupienie
dodatkowych ubezpieczeń prywatnych, które w razie konieczności pokryją koszty
leczenia w szerszym zakresie, jak również koszty opieki medycznej w prywatnych
szpitalach i klinikach. Wykupienie prywatnego ubezpieczenia jest również istotne,
gdy konieczny jest transport medyczny.
INFORMACJE DLA KIEROWCÓW: W Portugalii uznawane jest polskie prawo jazdy
(poza starym wzorem książeczkowym). Jeśli liczba Uczestników przekroczy 5
osób, jeden z nich będzie musiał pełnić rolę kierowcy, ponieważ będziemy się
poruszać po wyspach dwoma samochodami. Planowana liczba kilometrów to
1000-1500.
Waluta: euro

