Portugalia - Program Senior Voyage

Senior Voyage este conceptul gratie caruia
cetatenii europeni de peste 55 ani (si nu
numai) – implicit si romanii – pot beneficia
de un program complet pentru a-si petrece
vacanta in cele mai cunoscute locuri
turistice pline de istorie in perioada
sezonului turistic redus octombrie-mai.
Ai intrat in Senior Voyage Club?
Nepaipomenit! Inseamna ca poti pleca intr-o
vacanta premium la preturi incredibil de
mici. Vei avea ocazia sa vezi una dintre cele
mai incarcate de istorie tari, Portugalia si sa
impartasesti experienta cu alti seniori din
toate colturile Europei. Pentru ca totul sa fie
usor si accesibil pentru toti, grupul de
companii care activeaza sub umbrela
Memento Holidays subventioneaza si
negociaza costurile calatoriei facand
produsul Senior Voyage unic pe piata din
Europa.
Aceasta initiativa se incadreaza in sfera asa
numitului turism social, oferind ocazia
tuturor sa descopere lumea!
Modul de obtinere al SENIOR VOYAGE
CLUB CARD, precum si regulamentul
dupa care el functioneaza sunt disponibile la
adresa seniorvoyage.eu
SENIOR VOYAGE CLUB CARD se
acorda GRATUIT oricarui client care a
calatorit in sezonul trecut prin programele
noastre pentru seniori sau contra cost (25
euro/ card) la achizitionarea primului pachet
SENIOR VOYAGE, pentru a putea
beneficia de avantajele cardului.

Pret

595 Euro / pers
in camera DBL
Avans la inscriere

100 euro/persoana
Plecari din
Bucuresti
Date de plecare

25.06, 02.07, 05.08, 12.08,
19.08, 26.08
Durata

6 nopti / 7 zile

Acoperind 20% din suprafaţa insulei,
aceasta este cea mai mare pădure de dafin
din lume.
Geografie pe scurt
Madeira este un arhipelag din Atlanticul
de Nord. Insulele Madeira, Porto Santo și
3 insule nelocuite (Desertas), formează,
împreună cu Insulele Sălbatice, Regiunea
Autonomă Madeira cu capitala la
Funchal. Arhipelagul este situat la 580 km
Arhipeleagul Madeira este format din patru de coasta africană, la 860 km de
insule, două populate şi doua nepopulate. Lisabona, capitala Portugaliei și la 400 de
Principala insula a arhipeleagului, Madeira, kilometri nord de insulele Canare.
incântă prin frumuseṭea ei naturală, o
frumuseṭe care se datorează florei şi faunei Un paradis al naturii
excepṭionale, a climatului cald şi a mării Situate la 1.000 de km de continentul
insulele
ce
formează
albastre, a plajelor cu nisip fin şi crestelor european,
arhipelagul Madeira constituie un paradis
ȋnalte ale munṭilor.
natural, cu o vegetaţie luxuriantă şi o
De-a lungul istoriei, multe alte nume celebre faună unică în lume. Acest arhipelag
au fost atrase de frumuseţile insulei Madeira: formează alături de Insulele Azore şi de
Cristofor Columb, împăratul Carol I al Insulele Canare regiunea Macaronesia.
Austriei, împărăteasa Sissi a Austriei, George Numele dat acestui grup de insule
Bernard Shaw şi chiar membri ai guvernului vulcanice vine de la geografii greci, care
cubanez exilat de revoluţia lui Castro.Locul au numit insulele aflate la vest de
nu a atras doar celebrităţi, ci şi mulţi dintre strâmtoarea Gibraltar makárōn nêsoi,
piraţii ce dominau oceanele acum câteva sute adică "insulele celor fericiţi". Acest tărâm,
de ani. De altfel, una din poveştile ce circulă descris de Plinius cel Bătrân ca fiind
între localnici susţine că şi astăzi există o "abundent în fructe şi păsări de toate
comoară preţioasă îngropată undeva, pe una felurile", era locul în ajungeau eroii din
mitologia greacă. Romanii credeau că pe
din insulele arhipelagului.
aceste insule se aflau Câmpiile Elizee,
Madeira este alegerea perfecta pentru toate tărâmul paradisiac situat dincolo de apus
generaţiile de turişti. Pereţii stâncoşi care se în care ajungeau după moarte oamenii
prăbuşesc în mare, păduri verzi, pâraie, virtuoşi.
cascade,
ţărmuri
vulcanice,
mediul
înconjurător exotic nemaivăzut în Europa Bucătărie
primesc călătorii. Două treimi ale suprafeţei Ȋn Madeira se găteşte bine, gusturile fiind
apropiate de cele ale noastre. Preṭurile
Madeirei se află sub protectoratul UNESCO.
sunt medii, şi nu se obişnuieşte să se lase
Madeira inseamna lemn. Acest nume i-a fost bacşiş. Băuturile nu apar de obicei ȋn
dat datorită faptului că, pe vremuri, toată meniu. Supele se gătesc tradiṭional, ȋnsă
suprafaţa insulei era acoperită de o pădure de nu se potrivesc cu gusturile turiştilor. O
dafin. O bună parte a fost însă distrusă de masă costă ȋn medie 10 euro, la felul
primii oameni care au locuit pe insulă, care i- principal fiind inclusă garnitura ce se
au dat foc pentru a obţine spaţiu necesar poate schimba cu orice variantă din
agriculturii. Cu toate acestea, în nordul insulei meniu.
se păstrează o pădure de lauri înscrisă în 1999
pe lista patrimoniului cultural şi natural
mondial al UNESCO.

Excursii optionale:
 Funchal este principalul oraș din insula
si capitala Madeirei. O plimbare prin
Funchal vă va permite să admiraţi sutele
de grădini pline de vegetaţie luxuriantă,
într-un loc în care monumentele istorice
dăinuie până azi. Catedrala este una dintre
cele mai importante puncte de interes din
Funchal, fiind situată la intersecţia a patru
străzi din centrul istoric al oraşului.
Inaugurată în 1508, atunci când Funchal a
fost declarat oraş, catedrala reflectă stilul
arhitectonic din secolul al XVI-lea, iar
tavanul realizat din chiparoşi sculptaţi
constituie unul dintre cele mai bune
realizări ale stilului alfarge, ce combină
elemente stilistice maure şi europene.
Vizita la piata locala, foarte renumita
pentru atmosfera sa plină de culoare unde
toți agricultorii vin din diferite părți ale
insulei pentru a vinde produsele lor: fructe,
legume, pește și flori, urmată de o vizită la
o fabrică broderie . Urmeaza vizita la
crama "D’Oliveiras" pentru a savura
faimosul vin din Madeira.
Tarif: 32 euro/persoana

 Porto Moniz
Prima oprire este la Pico da Torre de unde
ne bucurăm de priveliști splendide peste
Camara de Lobosm, un sat de pescuit
atractiv capturat în picturile lui Sir
Winston Churchill. Apoi continuam cu
Cabo Girão, a doua cea mai mare stâncă
din lume si satul pitoresc Ribeira Brava.
Cabo Girão este o stâncă abruptă la 25 de
kilometri distanţă de Funchal, ce se înalţă
la 580 de metri deasupra oceanului.
Masivul de piatră este una din cele mai
înalte faleze, oferind un panoramă
copleşitoare
a
golfului
Funchal.
Urmatoarea oprire se face la Encumeada
pentru a ne bucura de vederea peste
ambele părți ale insulei.
Tarif: 86 euro/persoana

 Santana
Vom incepe excursia cu vizita la Terreiro
da Luta - monumentul Fecioarei Pacii, apoi
Pico do Arieiro – al 3l-lea cel mai mare
munte pe insula cu altitudine de 1,330
metri deasupra nivelului mării de unde
puteti admira imprejurimile cu munti,
varfuri si vai. La Ribeiro Frio vom vizita la
gradinile si pastravaria.
Ajungem la
Santana – un sat în partea de nord a insulei,
cu casa traditionale acoperite cu stuf. După
prânz, ne intoarcem spre Funchal în direcția
Ponta de São Lourenço - extremitatea de
est a insulei unde vom face un popas pentru
vederile magnifice de aici.
Tarif: 86 euro/persoana

Servicii incluse
Bilet avion Bucuresti – Lisabona – Funchal
si retur
Transfer aeroport– hotel– aeroport
6 nopti de cazare
Mic Dejun + Cina + 1 pahar de apa si vin
la masa
Excursie gratuita: Tur de Oras Funchal
Asistenta turistica locala pentru intreaga
perioada

Tariful nu include
Taxele de aeroport 125 euro/ persoana
(inclusiv infant)
Asigurarea medicala de calatorie si
asigurarea storno - nu sunt obligatorii insa
agentia va recomanda sa le incheiati.
Intrarile la obiectivele turistice si alte taxe si
cheltuieli personale.

Bine de stiut

 Eira do Serrado e Monte
In drumul spre Eira Serrado (1.094 m) ne
oprim la Pico dos Barcelos (335 m), de
unde ne bucuram de vederea magnifică
asupra golfului Funchal. De aici mergem
cateva minute pana la Curral das Freiras,
un abis adânc fabulous de 800 m.
Continuam catre Monte, o parohie din
Funchal, care este încă în zilele noastre un
loc de pelerinaj. Vom vizita celebra
biserica Nossa Senhora do Monte, cu piatra
funerara a împăratului Carol I al Austriei
beatificată de Papa Ioan Paul al II-lea, în
2004.
În suburbia Monte (munte în limba
portugheză), care este aşezată pe un deal
abrupt, se foloseşte un vehicul inedit pentru
a coborî dealul: o combinaţie ciudată între
un coş împletit din răchită şi o sanie.
Această sanie este manevrată de doi
carreiros (cărăuşi) îmbrăcaţi în costumul
tradiţional alb şi purtând o pălărie tipică
locului. Coborârea se întinde pe 2
kilometri, iar coşul poate atinge viteze de
50 km/h. Acest mijloc de transport datează
de la 1850, înainte ca pe acest deal să fie
construite funicularul şi telegondola ce
funcţionează astăzi.
Tarif: 48 euro/persoana

Turistii se vor prezenta la aeroport cu 2 ore
inainte de plecare.
Greutatea maxima admisa gratuit la bagajul
de cala este de 20 kg. Transportul bagajelor
care depasesc cantitatea admisa gratuit este
supus unor tarife. Bagajul de mana nu poate
depasi 7 kg. Nu trebuie sa introduceti in
bagajele dumneavoastra obiecte care ar
putea pune in pericol siguranta aeronavei sau
a pasagerilor.
Orarul de zbor se poate modifica, astfel, el
va fi comunicat cu exactitate inainte de
plecare.
Clasificarea hotelurilor este data de
institutiile autorizate din Spania in functie de
normele impuse de acestea.

Formalitati
La frontiera este obligatorie detinerea unei
carti de identitate sau a unui pasaport valabil
minim 6 luni. Nu sunt obligatorii asigurarea
medicala de calatorie si asigurarea storno,
insa, agentia va recomanda sa le aveti.
Pentru a putea iesi din tara, copiii sub 18 ani
trebuie sa indeplineasca urmatoarele
conditii: sa calatoreasca cu cel putin un adult
insotitor, sa aiba asupra lor acordul ambilor
parinti (sau al parintelui care nu-i insoteste)
legalizat la notariat; adultul care ii insoteste,
in cazul in care nu este unul dintre parinti,
trebuie sa aiba cazier judiciar pe care sa il
prezinte la frontiera.

ORAR DE ZBOR
Compania aeriana : TAP

Nota : Tarifele excursiilor optionale sunt exprimate pentru un grup minim de 10 persoane. Tarifele pot suferi modificari

Hotel Windsor ****
-Demipensiune-

Localizare: Hotelul Windsor este situat în inima orașului Funchal, aproape de toate atracțiile principale ale
orașului, cum ar fi muzee, teatru, magazine și piata.
Facilitati hotel: Hotel este recent renovat si pune la dispozitia turistilor restaurant, receptie deschisa 24 ore, bar,
piscina exterioara.
Facilitati camere: Baie proprie, uscator de par, seif, minibar, TV cu cablu.. Masa: restaurantul ofera preparate
traditionale si international.
Sporturi si divertisment: Recomandat pentru cei care doresc sa imbine relaxarea cu plimbarile in oras, prin
magazine si cafenele
Reduceri si suplimente
Supliment camera Single – 150 euro
Reducere in camera Tripla – 10 euro/pers
Reducere copil 2-7.99 ani in camera cu 2 adulti – 100 euro
Un copil 0-1.99 ani plateste taxa de aeroport - 125 euro
Observatii
*Persoanele care nu au însoțitor cu vârsta peste 55 ani plătesc supliment 50 euro/sejur.
BONUS! Pentru posesorii SENIOR VOYAGE CLUB CARD nu se percepe acest supliment.
* Excursiile opționale pot suferi modificări, iar programul concret, desfășurat pe zile, al excursiilor opționale se va primi la destinație.
* Excursiile opționale gratuite se vor organiza în prima sau în ultima zi, în drum spre aeroport sau hotel, în funcție de orarul de zbor.
* Grupul minim pentru a se organiza excursiile opționale este de minim 20 persoane.
* Hotelurile menționate în acest program pot fi modificate, oferindu-se alternative similare.
* Tarifele afișate pot suferi modificări în funcție de fluctuațiile de preț ale taxelor sau ale petrolului, impuse de compania aeriană.

*Se poate rezerva partaj, insa in cazul in care acesta nu se inchide, va trebui achitat suplimentul de SGL.
*Atentie! La rezervare trebuie mentionata data nasterii si numele corect si complet al pasagerului pentru emitere bilet pe zbor de linie.

Nota: Hotelul mentionat poate fi schimbat cu unul din aceeasi clasificare
Util si practic
Limba oficiala - ste limba portugheza in Madeira. Datorită turismului foarte dezvoltat, multe persoane care lucrează în stabilimentele ce
au legătură cu turismul, precum şi mulţi localnici vorbesc engleza.
Moneda nationala este euro.
Clima insulei este calda si permite oricui sa-si petreacă o vacanta incredibila in orice perioada a anului. Nu exista sezon ploios, doar ploi
izolate, nu exista diferențe mari de temperatura intre anotimpuri, media temperaturii minime iarna este de 15 ⁰C, iar cea de vara este de 24
⁰C.
Ora locala: GMT + 0 (GMT + 1 vara).

Prezentul program este parte integranta a contractului de prestari servicii

