Eskapady na lewady /Madera – wycieczka rowerowa

Lewada Rabacal • Wodospad Risco • Kaskady „25 źródeł” • Las Wawrzynowy •
Funchal • Pico dos Barcelos • Lewada Referta
Madera to idealne miejsce na aktywny wypoczynek. Będąc na wyspie, warto wybrać się na spacer
po lewadach. Lewady (levadas) to sieć wąskich kanałów wodnych, które służyły do
transportowania wody deszczowej z północy na południe wyspy. To miejsca wyjątkowo urokliwe trasy wiodą porośniętymi dzikimi kwiatami ścieżkami, otoczonymi lasem, gdzie słychać śpiew
ptaków i szum płynącej wody, a niektóre gatunki fauny i flory trudno znaleźć gdziekolwiek indziej
na świecie. Występujące tu lasy wawrzynowe zostały wpisane na listę UNESCO.

Atuty oferty
•
•
•
•

aktywny wypoczynek
niezapomniane trasy po lewadach
wizyta w Funchal – stolicy Madery
wszystkie noclegi w jednym miejscu

PLAN WYCIECZKI1. DZIEŃ.
Zbiórka uczestników na lotnisku. Przelot do Funchal. Transfer do hotelu. Zależnie od godziny
przylotu: czas wolny, kolacja, nocleg.
2. DZIEŃ.
Śniadanie. Czas wolny. Kolacja, nocleg.
3. DZIEŃ. LEWADA RABACAL – WODOSPAD RISCO – KASKADY „25 ŹRÓDEŁ” –
LAS WAWRZYNOWY

Śniadanie. Transfer i rozpoczęcie trekkingu na LEWADĘ RABACAL. Spacer leśną ścieżką do
wysokiego WODOSPADU RISCO. Dalej droga prowadzi do KASKADY „25 ŹRÓDEŁ”, złożonej
z wielu mniejszych wodospadów. Na trasie liczący kilka milionów lat LAS WAWRZYNOWY. Jest
to miejsce unikatowe, chronione, wpisane na listę UNESCO. Takie lasy zachowały się tylko w
trzech miejscach na świecie. Drzewa są wiecznie zielone i mają niezwykle intensywny zapach.
Występują tu endemiczne gatunki roślin i zwierząt. Powrót do hotelu, kolacja, nocleg.
Trasa trekkingu: ok. 13 km, czas przejścia: ok. 4 godz.
4. DZIEŃ. FUNCHAL – PICO DOS BARCELOS (355 m n.p.m.)
Śniadanie. Zwiedzanie FUNCHAL, stolicy wyspy. Wjazd na punkt widokowy PICO DOS
BARCELOS (355 m n.p.m.), skąd roztacza się wspaniała panorama miasta. Spacer: okolice portu;
XV-wieczna katedra w stylu manuelińskim, budynek parlamentu Madery; cytadela św. Wawrzyńca.
Wizyta w słynnej winiarni The Old Blandy Wine Lodge, założonej przez Johna Blandy’ego, który
zapoczątkował trwającą do dziś tradycję winiarską. Zapoznanie się z procesem produkcji i historią,
degustacja wyjątkowego maderyjskiego wina, które swój niepowtarzalny smak zawdzięcza
leżakowaniu w dębowych beczkach. Wizyta na targu miejskim, najbardziej kolorowej części
miasta. Powrót do hotelu, kolacja, nocleg.
5. DZIEŃ.
Śniadanie. Czas wolny. Kolacja, nocleg.
6. DZIEŃ. LEWADA REFERTA
Śniadanie. Transfer i rozpoczęcie trekkingu na LEWADĘ REFERTA. Na trasie: pola uprawne, gaje
bananowców, widok na słynną Orlą Skałę – Penha d’Aguia, płaską, wielką skałę wulkaniczną, która
wyrasta z morza na wysokość 590 m i wznosi się widowiskowo ponad wioską Faial. Powrót do
hotelu, kolacja, nocleg.
Trasa trekkingu: ok. 5 km, czas przejścia ok. 2 godz.
7. DZIEŃ.
Śniadanie. Czas wolny. Kolacja, nocleg.
8. DZIEŃ.
Zależnie od godziny wylotu: śniadanie, czas wolny, transfer na lotnisko i przelot do Polski. Dla
osób, które przedłużają pobyt o tygodniowy wypoczynek: śniadanie, wykwaterowanie, transfer do
wybranego hotelu.
ŚWIADCZENIA 7 noclegów w hotelu ***; 2-os. pokoje (możliwość 1 dostawki) z łazienkami •
wyżywienie: 7 śniadań, 7 kolacji • przelot • przejazd komfortowym minibusem lub autokarem
(zależnie od liczby osób) • opieka rezydenta • opieka lokalnego przewodnika (j. angielski) •
ubezpieczenie KL i NW Itaka Complex rozszerzone o następstwa uprawiania sportów wysokiego
ryzyka
UWAGI:
1. Program przeznaczony dla osób powyżej 13 lat pod opieką osoby pełnoletniej, zdrowych,
sprawnych fizycznie, przygotowanych kondycyjnie do aktywności zawartych w programie.
2. Program może ulec zmianie zależnie od warunków atmosferycznych.

