


Hotel Castanheiro 4*Świąteczny jarmark 
na Atlantyku



Madera

Madera leży na Oceanie Atlantyckim i wraz z sąsiednimi 
malutkimi wysepkami tworzy atrakcyjny turystycznie archipelag. 
Madera jest drugą, najchętniej odwiedzaną destynacją 
wakacyjną w Portugalii, zaraz po Algarve. Od wybrzeża 
portugalskiego dzieli ją niemal 1000 kilometrów, ale za to bliżej 
jej do północno-zachodniego wybrzeża Afryki. Największym 
miastem Madery jest stolica Funchal, z licznymi zabytkami 
i wyśmienitą kuchnią.

Wyspa przyciąga turystów podzwrotnikowym klimatem, 
zapewniającym doskonałą pogodę oraz śródziemnomorską 
atmosferą, przejawiającą się w architekturze tutejszych 
miasteczek oraz w roślinności, bujnie porastającej wyspę.

Swoistą wizytówką Madery są pięknie utrzymane ogrody 
zdobiące domy mieszkańców.

INFORMACJE O GRUPIE

14 osób

9/14 grudnia 2020 6 dni/5 nocy

Hotel 4* w centrum Funchal

Brak wizy turystycznej dla obywateli RP

EUR, 1 EUR – 4,55 PLN

Warszawa – 12:00, Funchal – 11:00

Linie rejsowe TAP Portugal

14:15 – 21:00, Warszawa – Funchal via Lizbona

05:05 – 13:20, Funchal – Warszawa via Lizbona

Bagaż podręczny 8 kg, rejestrowany 23 kg

25 st.C. 20 st.C. 21 st.C.

INFORMACJE O DESTYNACJI



Hotel Castanheiro 4*



Hotel Castnheiro 4* Funchal Stare 
Miasto
Położony w samym sercu stolicy Madery, w historycznych budynkach z XVIII w. 
poddanych całkowitej rewitalizacji, to miejsce gdzie prawdziwy klimat i historię 
wyspy można poczuć na każdym kroku. 

Wizytówką hotelu są wyszukane elementy wyposażenia wnętrz i pokoi oraz 
detale, które docenią koneserzy hoteli butikowych. Z dachu hotelu, gdzie mieści 
się taras z basenem infinity rozpościera się panoramiczny widok na Funchal i 
ocean. 

Na miejscu jest także elegancka restauracja oraz profesjonalne centrum spa z 
basem do hydroterapii.

Więcej na www.

https://www.castanheiroboutiquehotel.com/


Dzień 1, 9 grudnia, środa

- 13:00  - Spotkanie z opiekunem VQ na warszawskim lotnisku im. F. Chopina

- 14:15 – 17:25,  przelot Warszawa – Lizbona

- 19:15 – 21:00, przelot Lizbona – Funchal

- Po wylądowaniu i odbiorze bagaży przejazd autokarem (ok. 20 min) do 

hotelu Castanheiro 4* w asyście polskojęzycznego przewodnika.

- Check-in

- Powitalna kolacja w hotelowej restauracji

- Zapraszamy wszystkich na wspólną zabawę w hotelu, a następnie spacer 

po centrum Funchal. Opiekun VQA jest do Waszej dyspozycji.



Dzień 2, 10 grudnia, czwartek
- Dzień dobry na Maderze J Zapraszamy na śniadanie w hotelowej restauracji. 

- Odkrywamy Funchal

Zaraz po śniadaniu niespiesznie wyruszamy na bliskie spotkania ze stolicą 
Madery. Jesteśmy w samym centrum, stąd spacer pod XV wieczną katedrę 
zajmie nam 2 minuty. Tutaj odkryjemy m.in. pomniki dwóch znanych… 
Polaków. W trakcie dzisiejszego dnia z naszym przewodnikiem dotrzemy m.in. 
do lokalnego targowiska Mercado dos Levradoes, lokalnej wytwórni win w 
której zaprosimy Was do degustacji wzmacnianego napoju bogów.

W trakcie dnia lunch. Na przepyszny posiłek zaprosimy Was do lokalnej 
restauracji.

Kolejką linową dojedziemy na górę Monte, gdzie udamy się na spacer po 
przepięknych Ogrodach Monte. Ze szczytu góry zjedziemy na dół tradycyjnym 
niegdyś sposobem podróżowania tj. saniami Tobbogan. Emocje 
gwarantowane!

Dziś wieczorem zapraszamy Was na kolację z owoców morza do bardzo 
lokalnej knajpki. Nie ubierajcie się zbyt elegancko. Dowodem, że smakowało 
będzie spory bałagan na stole i plamy na odzieży. 

Po kolacji czas na magiczny wieczór pośród maderańskiego zgiełku. 
Świąteczna atmosfera jest tu odczuwana namacalnie. Wzdłuż Avenida Arriaga i 
przy Praca do Povo stoi szpaler straganów i mnóstwo świątecznych atrakcji.



Dzień 3, 11 grudnia, piątek
- Zapraszamy na śniadanie w hotelowej restauracji. 

- Czas na bliskie spotkania z… chmurami

Dziś wyruszamy w górę. Po godzinnym przejeździe przez malowniczą trasę 
pnącą się wyżej i wyżej dotrzemy do punktu, z którego wyruszymy ku 
spektakularnym widokom. Bez obaw, trasa nie jest aż tak bardzo wymagająca. 
Po około 1.5 godzinnym lekkim trekkingu dotrzemy na Pico Ruivo, najwyższy 
szczyt Madery. Jeśli pogoda nam dopisze, znajdziemy się ponad chmurami!
Stąd będzie już tylko z górki J

W trakcie dnia lunch. Na przepyszny posiłek zaprosimy Was do lokalnej 
restauracji.

W planie na dziś mamy jeszcze m.in. widoki prawdziwej wschodniej Madery. 
Wraz z naszym przewodnikiem odwiedzimy Santanę, Faial, Porto da Cruz, 
muzeum wielorybnictwa w Canical, malowniczy początek lub koniec wyspy (jak 
kto woli) tj. Ponta de Sao Lourenco. 

Dziś wieczorem zapraszamy Was na kolację z mięsnych specjalności Madery. 
Będzie równie smacznie i równie autentycznie jak wczoraj.

Po kolacji czas na kolejną odsłonę świątecznej ferii dźwięków, kolorów i 
smaków. W trakcie jarmarku musicie spróbować tutejszych przysmaków.



Dzień 4, 12 grudnia, sobota
- Zapraszamy na śniadanie w hotelowej restauracji. 

- Dziś jedziemy na…. dziki zachód

Kiedy droga zwęża się do minimalnych granic, duże auta zawracają. Dziś 
zobaczycie miejsca, do których nie zabiorą Was duże autobusy J
Zachodnie krańce Madery to obraz wyspy taką jaką była wiele lat temu. Nie 
docierają tu trasy szybkiego ruchu, dzięki temu trudniej jest się tu dotrzeć. Po 
dziś dzień żyją tu ludzie, dla których rodziców świętem była wyprawa do 
stolicy wyspy. 

Jeśli lubicie odkrywać prawdziwą twarz odwiedzanych miejsc, to jest wyprawa 
dla Was. Niech to wystarczy zamiast szczegółowej listy punktów do 
odhaczenia. 

W trakcie dnia tradycyjnie zjemy wspólne posiłki w lokalnych miejscach.

Po kolacji zabierzemy Was na spacer po wąskich uliczkach starego miasta. Idąc 
wzdłuż uliczki miejscowych artystów dotrzemy do placu, który wieczorami 
zapełnia się miłośnikami muzyki ulicznej. Tego klimatu nie da się oddać 
słowami, tu trzeba być!



Dzień 5, 13 grudnia, niedziela
- Zapraszamy na śniadanie w hotelowej restauracji. 

- Bliskie spotkania z przyrodą

Jeszcze chwila i damy Wam czas wolny J Tematem dzisiejszego dnia będzie 
przyroda i to nie byle jaka bo 800 letnie drzewa wawrzynowe. Tutejsze lasy 
zostały wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Słowa, które 
mogą dać namiastkę piękna tego miejsca to soczysta zieleń, zapach surowej 
przyrody, cisza…. Nie chcecie wracać? My też chcemy tu zostać na dłużej J

Lunch w trakcie dnia w lokalnej restauracji.

Wracamy do Funchal. Od tej chwili do pożegnalnej kolacji czas należy tylko do 
Was. 

Po kolacji podobnie jak wczoraj zapraszamy do wspólnego spacerowania po 
Funchal. 



Dzień 5, 14 grudnia, poniedziałek

- 03:30, Check out i wyjazd na lotnisko

- 05:05 – 06:45, przelot Funchal – Lizbona / poczęstunek na przelocie

- 08:20 – 13:20, przelot Lizbona – Warszawa / posiłek na przelocie

- Przylot do Warszawy

Dziękujemy J



Pakiet zawiera
- Przeloty na trasie Warszawa – Funchal – Warszawa rejsowymi liniami TAP Portugal

- Transfery według programu

- Atrakcje według programu 

- Zakwaterowanie w hotelu o standardzie 4*

- Pokoje 2.osobowe

- Pełne wyżywienie wg. opisu w programie

- Opiekę polskojęzycznego przewodnika podczas zwiedzania

- Opiekę przedstawiciela Von Quintus

- Ubezpieczenie turystyczne

- Składka TFG

Pakiet nie zawiera
- Kosztów usług nie opisanych w programie

- Prywatnych wydatków (pay tv, inne)



Warunki szczegółowe umowy
1. Warunkiem potwierdzenia uczestnictwa jest zawarcie umowy i wpłata zaliczki stanowiącej 30% ceny wyjazdu do dnia 27 lipca
2. Grupę stanowi minimum 14 osób podróżujących razem na jednej rezerwacji lotniczej.
3. Powyższa wycena została skalkulowana dla grupy minimum 14 osobowej.
4. Najpóźniej do dnia 30 lipca 2020 VQ zastrzega możliwość anulacji wyjazdu. Jeśli grupa zostanie potwierdzona (tj. minimum 14 osób 
zawrze umowę i wpłaci 30% zaliczki), VQ potwierdzi drogą mailową realizację wyjazdu.
5. W przypadku nie zebrania się wymaganego minimum do dnia 27 lipca, VQ dokona niezwłocznego zwrotu 100% wpłaconych zaliczek. 
Zwrot środków zostanie dokonany na konto wskazane przez uczestnika w osobnej komunikacji mailowej 

Zawarcie umowy i płatność
1. Uczestnik zawiera z VQ umowę na odległość w brzmieniu i na warunkach jak poniżej.
2. Umowa zostaje poprzez spełnienie obu poniższych warunków:
– akceptacji jej zapisów poprzez potwierdzenie zawarcia umowy
– płatność zaliczki w wysokości 30% ceny wyjazdu poprzez przelew lub płatność kartą w systemie Przelewy24. 

Warunki anulacji
1. Warunki płatności i anulacji przez uczestnika przed potwierdzeniem grupy:
– warunkiem potwierdzenia uczestnictwa jest zawarcie umowy i wpłata zaliczki stanowiącej 30% ceny wyjazdu do dnia 27 lipca
– rezygnacja z wyjazdu dokonana przez uczestnika oznacza utratę wpłaconej przez niego zaliczki na rzecz VQ

2. Warunki płatności i anulacji przez uczestnika po potwierdzeniu grupy:
– 70% ceny płatne do dnia 12 października 2020
– koszt anulacji do dnia 12 października wynosi 30% ceny wyjazdu
– koszt anulacji od dnia 13 października wynosi 100% ceny wyjazdu

3. Uczestnik może dokonać bezpłatnej zmiany nazwiska na bilecie lotniczym najpóźniej do dnia 20 listopada. Po tej dacie zmiana danych 
osobowych będzie wiązała się z dodatkowymi kosztami określonymi przez przewoźnika lotniczego. Pozostałe warunki zmian określają 
ogólne warunki uczestnictwa.

4. Uczestnik może zawrzeć dodatkową umowę ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z wyjazdu z AXA TUiR. O takim przypadku uczestnik 
jest zobowiązany poinformować VQ natychmiast po zawarciu umowy na wyjazd i dokonaniu wpłaty zaliczki.




