
Канікули на Мадейрі (11 днів). Груповий екскурсійний тур  
 
Від 1375 €EUR, 11 днів 
19.07, 09.08, 30.08, 20.09, 10.10 
 
Київ - о.Мадейра (Фуншал - Сантана - Машіку - Камара-де-Лобуш - Порту-Моніш - о.Порту-Санту - о-ви 
Дезерташ) – Київ 
 
У вартість входить 
Авіапереліт Київ-Фуншал-Київ; 
Усі трансфери за маршрутом; 
10 ночей у вибраному готелі 4* (ВВ); 
Харчування за програмою; 10 сніданків (у готелі) + 2 обіди 
+ 1 дегустація (під час екскурсій) 
Екскурсії за програмою; 
Медична страховка. 

У вартість не входить 
Факультативні екскурсії, вхідні квитки; 
Доплата за SNGL або підвищення категорії номеру; 
Вибір місць на борту літака за наявності вільних; Замовлення та 
оформлення через туроператора за 36 годин до вильоту 
Додаткове харчування; 
Чайові гідам і водіям; 
Особисті витрати. 

 
Вартість туру за 2 особи (в євро) при розміщенні у DBL або SNGL, готель The Hotel Next 4*: 

Двомісний номер Cosy room 2750 євро, 1375 євро підселення (чол./жін.) 

Двомісний номер Ocean View 2822 євро 
 

Одномісний номер  Cosy room 2013 євро 
 

Одномісний номер Ocean View 2088 євро 
 

Детальніше інформацію про всі готелі / категорії номерів / наявність місць / ціни дивіться в нашому онлайн-
підборі турів. 
 
Польотні дані: а/к МАУ, B737 (186Y), економ-клас, у вартості багаж 23 кг, ручна поклажа 7 кг 
PS 7151 KBP 11:15 FNC 15:25 
PS 7152 FNC 16:25 KBP 00:15 (+1) 
Вартість вибору місць на борту літака за наявності вільних: (замовлення та оформлення через 
туроператора за 36 год до вильоту; OW - в один бік, RT – туди-назад). Розташування крісел ABC + DEF 
Аварійні ряди (14, 15) - 30 євро/ос. OW 
4-5 - 15 євро/ос. OW 
7-31 - 7 євро/ос. OW 
 
Важливо! 
Для відвідування острову Мадейра з туристичною метою необхідно пред'явити негативний ПЛР-тест 
на COVID19, зроблений не пізніше, ніж за 72 години до прибуття в а/п міста Фуншал, та особистий QR-
код з онлайн-платформи madeirasafe.com - див. ПРАВИЛА В'ЇЗДУ НА МАДЕЙРУ ДЛЯ ТУРИСТІВ >>>  
 
День 1, пн Київ - Фуншал 
Виліт з Києва (а/п Бориспіль) чартерним рейсом на Мадейру, а/к МАУ. 
Приліт у Фуншал. Трансфер і розміщення у готелі Next 4*. Поселення, відпочинок на узбережжі 
Атлантичного океану. 
 
День 2, вт Фуншал  
Сніданок у готелі. Вільний день для відпочинку на Атлантичному узбережжі та знайомства з островом. 
Відпочинок у пляжній зоні готелю Royal Savoy. 
Можливі варіанти факультативних екскурсій. 
 
День 3, ср Порту-Моніш 
Сніданок у готелі. Екскурсія на цілий день по західній частині острова в Порту-Моніш (з дегустацією вина 
Мадейри Henriques & Henriques , обідом і купанням) 
У Порту-Моніш запланована зупинка на обід і купання в натуральних басейнах з морською 
водою, утворених потоками лави мільйони років тому. Обід з типовою рибою шабля, або, як її називають 
місцеві мешканці - ешпада, і вином. 
 
День 4, чт Фуншал (о. Порту-Санту) 
Сніданок у готелі. Вільний день для відпочинку на Атлантичному узбережжі та замовлення 
факультативних екскурсій. 
Рекомендуємо вам вирушити на цілий день на пляжний відпочинок на сусідній острів Порту-Санту (для 
відвідування острова необхідно зробити швидкий тест на антиген - безкоштовно для подорожуючих). 
 
День 5, пт Левади острова Мадейра 
Сніданок у готелі. Сьогодні на вас чекає захоплююча екскурсія по Левадах (під охороною ЮНЕСКО). 
Важливо! Для екскурсії підготуйте зручне спортивне взуття і воду. Будьте готові до фізичних навантажень - 
піший маршрут на весь день. 
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День 6, сб Фуншал 
Сніданок у готелі. Вільний день для відпочинку на Атлантичному узбережжі. 
Відпочинок у пляжній зоні готелю Royal Savoy. 
 
День 7, нд Сантана 
Сніданок у готелі. Екскурсія на цілий день по східній частині острова в Сантану (з обідом і купанням). 
Тривала зупинка запланована в Машіку, другому за величиною місті на Мадейрі. Сьогодні Machico 
приваблює своїм насипним білим пляжем. Бажаючим представиться можливість викупатися.  
Обід з винами у типовому рибному ресторані на узбережжі.(включений у вартість). 
 
День 8, пн Вихід в океан на пошук китів 
Сніданок у готелі. Ранковий вихід в океан на пошук китів (екскурсія на 3 години). 
У літні місяці у вас також буде можливість зануритися в кристально чисті води Кабо-Жиру.  
 
День 9-10, вт-ср Фуншал (о-ви Дезерташ) 
Сніданок у готелі. Вільний день для відпочинку на Атлантичному узбережжі. Відпочинок у 
пляжній зоні готелю Royal Savoy. Можливі варіанти факультативних екскурсій. 
В один з днів радимо вам вирушити на вивчення безлюдних островів Дезерташ неподалік від Мадейри - 
Шау (Chao), Десерта Гранде (Deserta Grande) та Бужіу (Bugio).  
Острови мають природоохоронний статус - тут мешкають лише дикі кози і популяція морських котиків під 
пильним наглядом біологів. А дорогою до островів можна знову зустріти китів! 
 
День 11, чт Фуншал - Київ 
Сніданок у готелі. У першій половині дня відпочинок на Атлантичному узбережжі. 
Трансфер в аеропорт міста Фуншал. Виліт до Києва. 
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