
MADEIRA – NA KRILIH ELEGANCE  • 8 dni
Madeira, otok v Atlantskem oceanu, ki pripada Portugalski, je pravi raj, zato ga imenujejo kar biser Atlantika. 
Vulkanski arhipelag otokov - otok Madeira, otok Porto Santo in manjši nenaseljeni otočki -  leži oddaljen 500 
km od afriške ter 1.000 km od evropske obale. Vzdevek »otok večne pomladi« je pridobil zaradi izjemno mile, 
subtropske oceanske klime. Številke ga omejijo med 57 km v dolžino ter 22 km v širino, vendar je na tem pros-
toru ujetih več svetov. Obala otoka je večinoma strma, celo prepadna, vendar sončna in topla, kjer uspevata 
sladkorni trs, vinska trta in bananovec. Notranjost je hribovita in poraščena z gozdom, v katero se zajedajo 
globoke in ozke doline. Najvišji predeli z najvišjim vrhom Pico Ruivo, 1.862m, so izredno dramatični ter 
izpostavljeni vetru in soncu. Vendar bi bila vsa ta lepota izgubljena če bi ne bilo ljudi, ki že stoletja tej pokrajini 
dajejo utrip in z velikim trudom darove narave spreminjajo v pridelek. Najlepši trenutki se spletejo, ko vas 
povabijo v svojo sredino. 

1. DAN: LJUBLJANA−FUNCHAL | pokušina vina
Predvidoma v jutranjih urah zbirališče potnikov na 
letališču Jožeta Pučnika Ljubljana in direkten let na 
Madeiro. Po pristanku bo sledila vožnja do hotela 
in nastanitev. Pozno popoldan se bomo podale na 
orientacijski sprehod po Funchalu, ki velja za enega 
najlepših evropskih mest, kljub temu, da je bližje 
Afriki kot Evropi. Pohajkovale bomo po kolonialnih 
ulicah, kjer so številna pročelja okrašena z značilnimi 
modro obarvanimi keramičnimi ploščicami – 
azulejos in kjer so pločniki oblečeni v črno bel kamni-
ti mozaik. Izredno slikovit je star del mesta, kjer so 
umetnikom in njihovi domišljiji prepustili preko 200 
vrat, ki vodijo v stanovanja, galerije, restavracije. 
Ustavile se bomo v eni od vinskih kleti in poskusile 
vino 'madeira'. Spoznale bomo zanimive zgodbe 
o tem prav posebnem desertnem vinu, njegove 
okuse ter recepte jedi, ki jih bomo lahko pripravile 
doma. Saude! Možnost večerje v hotelu (doplačilo). 
Nočitev..

Madeira in znane ženske: 
Ali ste vedeli, da si je avstro-ogrska cesarica 
Sisi zaradi izredno blage klime, ki je bila dobra 
za njene težave s pljuči, izbrala ta otok za svoje 
pribežališče? Leta 1893, na njen 56. rojstni dan, 
je prispela na otok, kjer so jo pozdravile salve 
z britanskih vojnih ladij. Častne salve so se 
nato sprožile še vsako jutro njenega bivanja v 
elegantnem hotelu Ried's, kamor gremo tudi 
me na čaj in klepet.

2. DAN: FUNCHAL–TRŽNICA–BOTANIČNI 
VRT–MONTE–FUNCHAL | zajtrk, elegantna večerja
Po zajtrku bomo ogled mesta pričele na tržnici »Mer-
cado dos Lavradores«, ki je prava paša za vsa čutila: 
pozdravile nas bodo ženske v tradicionalnih oblačilih, 
sprehodile se bomo med stojnicami z zelenjavo in 
sadjem ter okušale eksotične vrste sadja. Posebej za-
nimiv je predel tržnice, kjer ribiči ponujajo svoj dnevni 
ulov. Med ogromnimi primerki tune bomo kaj hitro 

uzrle otoško posebnost, ribo espado, ki jo je mogoče 
najti v globinah tudi do 1.700 m. V nadaljevanju se 
bomo sprehodile med najpomembnejšimi kulturnimi 
spomeniki kolonialnega dela mesta ter se s kabinsko 
žičnico povzpele do vasi Monte, kjer je pokopan 
poslednji avstrijski cesar Karl Habsburški. Ogledale si 
bomo romarsko središče in se sprehodile skozi vas. 
Spoznale bomo prvi javni transport na otoku, to so 
posebne pletene košare, s pomočjo katerih so nekdaj 
spravljali blago in ljudi z višjih predelov proti obali. 
Monte še danes slovi po tradiciji spusta s pletenimi 
sanmi, ki jo bomo imele možnost doživeti (doplačilo). 
Za atraktivno dogodivščino bodo poskrbeli spretni 
in prijazni domačini. Voden ogled bomo zaključile z 
obiskom Botaničnega vrta. Konec 19. stoletja so na 
posesti Bom Sucesso uredili zasebni park, ki je danes 
javni vrt ter poleg urejenih gredic in bujnega rastja 
ponuja tudi čudovit pogled na Funchal in okolico. 
Prost preostanek dneva. Zvečer se bomo uredile in 
odšle na elegantno večerjo - vrhunsko kulinarično 
izkušnjo v mestu. Nočitev..



Datum odhoda:
17. oktober 2021

Madeira in ženske:
O Elizabeth Phelps, Angležinji, ki je v 19. stoletju 
živela na Madeiri, sta poznani dve pomembni 
zgodbi. S poslovnega vidika dve izjemni ideji, ki 
sta vsekakor pripomogli h kakovosti življenja 
mnogih. Prva je ta, da je prepoznala pomemb-
nost pogozdovanja takrat skoraj golega otoka. 
Uvažala je sadike dreves iz Anglije, na njenih 
znanih piknikih pa so morali gostje drevesa 
zasaditi. Druga zgodba govori o zelo znanem 
madeirskem vezenju. Elizabeth je namreč z 
namenom, da bi pomagala kmečkim ženskam 
na otoku ob slabi letini vina, začela spodbujati 
to obrt in jo promovirati v Angliji, kjer je še 
danes izredno cenjena. Madeirske vezenine 
so tako brez dvoma eden najbolj priljubljenih 
izdelkov domače obrti na otoku. 

3. DAN: FUNCHAL– Z »VRHA SVETA« do »REPA 
OTOKA« – FUNCHAL | zajtrk, kosilo
Po zajtrku se bomo odpravile na novo prav posebno 
doživetje. Med vožnjo skozi bujen gozd se bo cesta 
vedno bolj vzpenjala, pokrajina ob njej pa bo postaja-
la vedno bolj surova, dokler se ne bomo ustavile pod 
vrhom Pico do Aveiro na višini 1.818 m. Stati med 
golimi in ostrimi vrhovi na vrhu otoka, nad pokrajino 
in morjem, daje vtis, kot da stojimo na vrhu sveta. 
Vulkansko pokrajino bo med spustom zamenjal 
lovorjev gozd, ki je nekdaj poraščal širši sredozemski 
prostor, danes pa so te zaplate na otoku poseben 
ekosistem, priča tisočletij. Postanek v naselju Ribeiro 
Frio, ki je znan po ribogojnici postrvi ter tipični otoški 
pijači poncho, ki jo znajo tu zmešati še posebej 
dobro. Sledil bo kratek, a veličasten sprehod ob 
Levadah do čudovite razgledne točke Balcões. 
Levada je sistem namakalnih kanalov, s katerimi 
so skozi stoletja dovajali vodo iz bolj namočenih 
na sušna področja otoka. Sprva so namakali polja 
sladkornega trsa, ki so dala »belo zlato«, danes pa 
se z njimi še vedno namakajo vsa polja in pridelki. 
Kanali so izdelani v najbolj nemogočih stenah ter 
na najlepših in najbolj slikovitih predelih otoka. 
Pot bomo nadaljevale do kraja Santana, ki slovi po 
pisanih hišicah v obliki črke A, simbolu Madeire. 
Kosilo na podeželski posesti s čudovitim razgledom. 
Popoldan postanek na repu otoka, v naselju Ponta 
del Sao Lourenco, ki nudi veličastno kuliso za vsakega 
fotografa. Po želji sprehod. Dan bomo zaključile z 
vožnjo mimo spektakularnega letališča na stebrih 
nad morjem in se vrnile v hotel. Možnost večerje v 
hotelu (doplačilo). Nočitev.

Legenda pravi, da ljudje, ki živijo na madeirskem 
višavju, niso nikoli videli morja, ker sta jih že 
lepota in bogastvo madeirskih gora dovolj 
osrečila.

4. DAN: FUNCHAL– slikovita obalna cesta, naravni 
bazeni v lavi, panoramski razgledi, vrtoglavi »sky-
walk« 580 m visoko – FUNCHAL | zajtrk, pokušina 
vina, večerja z razgledom

Zajtrk, ki mu bo sledila jutranja vožnja skozi predore 
na severno stran otoka, do obmorskega mesteca Sao 
Vicente, kjer proti Portu Moniz teče ena najlepših 
obalnih cest. Staro cesto, ki je danes zaprta za 
promet, so poimenovali kar zlata cesta. Postanek v 
obmorskem kraju Porto Moniz, ki slovi po naravnih 
bazenih v vulkanski skali in nudi izkušnjo kopanja 
na robu Atlantika. Ne pozabite na kopalke! Čas za 
kosilo. Po kosilu se bomo odpravile preko prelaza 
Paul da Serra nazaj na južno stran otoka. Pokrajina 
se spreminja z vsakim zavojem in na vrhu prelaza 
nas bo pričakala največja ravnina na otoku. Spust 
na drugo polovico otoka je speljan preko številnih 
vasi, kjer se še vedno ukvarjajo s kmetijstvom. Naš 
naslednji postanek pa bo na rtu Cabo Girao, ki s 
580 m višine predstavlja drugi najvišji klif na svetu. 
Sprehodile se bomo po stekleni razgledni ploščadi 
v obliki podkve in občudovale neverjeten pogled 
na obalo Madeire. Sledil bo postanek v ribiški vasici 
Camara de Lobos, kamor je med svojim bivanjem 
na otoku rad zahajal Winston Churchill ter z bližnje 
terase slikal zaliv in okolico. Sprehod po vasici bomo 
zaključile v priznani vinski kleti in svojim brbončicam 
ponudile še nekaj razvajanja z vinom madeira. Zvečer 
se bomo odpeljale v priznano lokalno restavracijo 
na vzpetini nad morjem, z razgledom, ki je prava 
paša za oči. Restavracija slovi po otoški specialiteti – 
espetadi. Nočitev. 

5. DAN: FUNCHAL−(jeep safari s piknik kosilom)– 
FUNCHAL | zajtrk

Po zajtrku se bomo podale na raziskovanje notranjo-
sti otoka z jeepi (doplačilo). Odpeljale se bomo stran 
od glavnih cest in se po makadamskih cestah vzpele 
na vrh planote s čudovitimi razgledi. Pred nami se 
bodo risale podobe nasadov vinskih trt, lovorikovcev, 
češnjevih dreves... Slikovito dopoldne bomo zaključile 
v ribiški vasici in si privoščile piknik kosilo. Vrnitev 
v hotel in prosto popoldne. Zvečer za doplačilo 
možnost ogleda tradicionalne folklorne predstave in 
večerja z značilno jedjo estepada.  Možnost večerje v 
hotelu (doplačilo). Nočitev. 

6. DAN: FUNCHAL–(PORTO SANTO s 
kosilom)–FUNCHAL | zajtrk

Zajtrk in prost dan za lastno raziskovanje. Naš pred-
log je celodnevni izlet z ladjo na otok Porto Santo 
(doplačilo), ki je znan po čudovitih peščenih plažah in 
ribiških vasicah. Podale se bomo na 40 km oddaljeni 
otok, ki je pravi kontrast Madeiri. Je zatočišče zlate 
in modre barve ter umirjenega življenja in kar vabi k 
sprostitvi in počitku. Vožnja do pristanišča, vkrcanje 
na ladjo »Lobo Marinho« in plovba na Porto Santo. 
Najprej se bomo podale do razgledne ploščadi 

Portela, od koder se odpira prekrasen razgled na 
zaliv in 8 km dolgo zlato peščeno plažo. Nadaljevanje 
poti do Serra de Fora in Serra de Dentro na severno 
obalo. Ustavile se bomo še na razgledni točki Pico 
do Castelo, od koder je lep razgled na mesto. Kosilo 
in prosto popoldne do odhoda ladje na Madeiro. V 
prostem času lahko obiščete center talasoterapije 
in poskusite antistresno terapijo ali pa se sprehodite 
po plaži do Ponte da Calhete. Povratek na Madeiro 
in vožnja do hotela.  Možnost večerje v hotelu 
(doplačilo). Nočitev.

7. DAN: FUNCHAL−popoldanski čaj−FUNCHAL | 
zajtrk, popoldanski čaj

Po zajtrku prosto dopoldne za sprehod ob obalni 
promenadi in nakupe v mestu Funchal. Popoldan 
bomo obiskale eno najlepših lokacij na otoku. Odpra-
vile se bomo v hotel na pečini ob morju, ki stoji tam 
že od 19. stoletja. Do leta 1964 je bil dostop mogoč 
le z morja, goste pa so nato po strmih vzpetinah 
prinesli nosači do vhoda v raj brezčasne elegance, 
obdane z bujnimi subtropskimi vrtovi in razgledom 
na slikovito pristanišče Funchala. Na udobnih zofah 
se bomo prepustile sproščenemu klepetu ob toplem 
čaju, izboru tortic in sendvičev ter izvedele, kdo vse 
je bival v tem hotelu in zakaj. Prisluhnile bomo tudi 
zanimivostim v stilu, zakaj ravno na Madeiri pijemo 
angleški čaj. Možnost večerje v hotelu (doplačilo). 
Nočitev.

Madeira in ženske:
Sarah Angelina Acland velja za pionirko barvne 
fotografije in 'popotniške fotografije'. Leta 1907 
(!) je veliko fotografirala po Madeiri. Barvitost 
otoka je predstavila svetu, kar je še pripomoglo 
k popularnosti letovišča za bogate in željne 
lepote. Tudi ona je ena tistih srečnic, ki je v času 
obiska Madeire živela v hotelu, kamor bomo 
same odšle na popoldanski čaj. 

8. DAN: FUNCHAL−LJUBLJANA | zajtrk

Po zajtrku prosto dopoldne, namenjeno uživanju 
v hotelu, wellness storitvam, sprehodu ali zadnjim 
nakupom. Predvidoma v popoldanskih urah bo sledil 
prevoz na letališče in direktni polet proti letališču 
Jožeta Pučnika Ljubljana. 



PRI UDELEŽBI NAJMANJ 
30 OSEB

Cena / osebo:

1.399 € 

ODHOD: 17.10.2021 | let iz Ljubljane

ČAS POTOVANJA: 8 dni | 7 noči

NAJMANJŠE ŠT. POTNIKOV: 20

PRODUKT: 18973KFLC

CENA VKLJUČUJE:
letalski prevoz Ljubljana – Funchal – Ljubljana, strošek letaliških in varnost-
nih pristojbin ter dodatek za gorivo, 1 kos ročne in 1 kos oddane prtljage, 
avtobusni prevoz letališče – hotel - letališče, 7 prenočevanj z zajtrki v 
dvoposteljnih sobah v hotelu Baia Azul 4*, voden ogled mesta Funchal z 
vstopnino v botanični vrt in panoramsko kabinsko žičnico, 2 večerji (2. in 4. 
dan), izlet na zahodno stran otoka, izlet na vzhodno stran otoka z vključenim 
kosilom, popoldanski čaj v priznanem hotelu, slovenskega vodnika in lokalne-
ga po potrebi, stroške organizacije ter DDV.

OBVEZNA DOPLAČILA (ob prijavi):
5 x večerja v hotelu 60 €; enoposteljna soba 219 €, jeep safari tura 58 €, 
izlet na otok Porto Santo 149 €, ogled tradicionalne predstave z večerjo 49 
€;  doplačilo za skupino 20-30 oseb: 50 €

MOŽNA DOPLAČILA (v kraju samem):
spust s sanmi: 15 €.

ODKRITA BESEDA:
program potovanja se lahko zaradi prilagajanja voznemu redu letala 
spremeni. Vsebinsko ostaja program nespremenjen.

Direktni let iz Ljubljane

Naravni bazeni v lavi, dramatična pokrajina s spektakularnimi razgledi in 
vrtoglavi »skywalk« 580m visoko.

Elegantna večerja in večerja z razgledom.

Čarovnija barv in vonja rož ter nepozabno vzdušje na ulicah cvetočega 
Funchala - v oktobru se bo odvijal CVETLIČNI FESTIVAL. 

Razburljiva zgodovina dežele pomorščakov.  

Nastanitev v hotelu BAIA AZUL 4*  

Popoldanski čaj s prigrizki v najbolj elegantnem hotelu na otoku - Reid's Palac.

   maribor@kompas.si ·   www.kompas.si  02 2346 950 ·

HOTEL BAIA AZUL 4*
Ker želimo le najboljše za vas, drage dame, smo izbrali hotel Baia Azul. Užijte njegovo 
lepoto in se sprostite v hotelu z vrhunsko storitvijo, prostornimi sobami ter odličnim 
spa centrom.

Lega in okolica: hotel se nahaja na južni obali otoka v turističnem predelu Lido v 
glavnem mestu Funchal. Ponuja zavidljiv pogled na čudovit zaliv. V bližini hotela je 
nakupovalni center Forum Madeira ter številne restavracije, bari in trgovine.  Hotel 
je oddaljen 300 m od obmorske promenade in bazena Lido. Zgodovinsko središče 
mesta je oddaljeno približno 2,5 km.
Hotel se lahko pohvali s 3 restavracijami. V italijanski restavraciji 'SAL' lahko 
poskusite tipične italijanske jedi, kot so lazanja, pica in rižota, pa tudi okusne 
sladice. V gurmanski restavraciji 'Ocean' kuhar pripravlja najboljše jedi po navdihu 
tipičnih portugalskih dobrot. Tematska restavracija ‘Atlantic’ pa ima velik poudarek 
na kakovosti in raznolikosti.
Hotel ima lasten zelenjavni vrt, kjer je moč najti najrazličnejša zelišča, ki se 
uporabljajo pri pripravi jedi hotelskih kuharjev. Na vrtu najdemo baziliko, rukolo 
in žafran. Sprehodite se čez vrt, saj je prava paša za oči!
Hotelska ponudba: recepcija s sprejemnico, 3 restavracije, Blue bar ob bazenu ter 
salon & bar Sun Deck, brezžični internet, dva ogrevana zunanja bazena, ogrevani 
notranji bazen, brezplačni ležalniki in senčniki ob bazenih, SPA center s savno, 
turško kadjo in masažami, telovadnica,  biljard, večerna animacija z glasbo.
Nastanitev - dvoposteljna soba (25 m²): klimatska naprava, sef, prostor za 
pripravo čaja/kave, brezžični internet, TV, minibar, telefon, kopalnica s prho ali 
kadjo, sušilec za lase, balkon s pogledom na gore.
Storitev: nočitev z zajtrkom, možnost doplačila za večerje. 


