
Koło SITPChem  

Grupa Azoty 

Polskie Konsorcjum  

Chemiczne Sp. z o.o.   
 

zaprasza na 9 dniową wycieczkę: 

MADERA i PORTUGALIA KONTYNENTALNA 
Wycieczka samolotowa 

Termin: 23 – 31.05.2023 
 
Ramowy program: 
 
1 DZIEŃ – PRZELOT NA MADERĘ 
Przejazd na lotnisko w Pyrzowicach, godz. 15.20 przelot na Maderę, przylot do FUNCHAL o godz. 20.10, transfer do 
hotelu, nocleg 
 
2 DZIEŃ – FUNCHAL 
Śniadanie, zwiedzanie stolicy wyspy. W programie najpiękniejsze i najciekawsze zabytki FUNCHAL min.: XV wieczna 
Katedra w stylu manuelińskim, budynek parlamentu Madery, Fort św. Wawrzyńca, Pałac hrabiego Carvalhal – 
Ratusz, Pałac biskupów. Słynny targ Mercado dos Lavradores, który oferuje wszelkiego rodzaju regionalne produkty i 
przysmaki: soczyste owoce, warzywa, pachnące kwiaty, świeże ryby, aromatyczne zioła, kandyzowane owoce, wina 
oraz wyroby rękodzielnicze.  
Wjazd na wzgórze MONTE, górujące nad stolicą wyspy. Z wysokości około 550 m n.p.m. można podziwiać 
malowniczą panoramę zatoki. Wizyta w kościele Nossa Senhora do Monte – miejsce pielgrzymek wielu 
Maderczyków i turystów, gdzie można zobaczyć świętą figurkę Matki Boskiej oraz grób Karola I Habsburga. 
Odwiedzimy Ogród Tropikalny na Monte gdzie poza roślinnością sprowadzoną z czterech stron świata znajduje 
się bogata kolekcja sztuki afrykańskiej, kamieni szlachetnych i minerałów oraz azulejos. Opcjonalnie, dla 
miłośników emocji, proponujemy zjazd wiklinowymi saniami na odcinku około 2 km. Powrót do hotelu.  
 
3 DZIEŃ – WSCHÓD WYSPY  
(EIRA DO SERRADO - PICO AREEIRO - RIBEIRO FRIO (LEVADA) - FAIAL  -SANTANA - PONTA DE SÃO LOURENÇO -  
PRZEJAZD POD LOTNISKIEM) 
Śniadanie, przejazd krętymi górskimi drogami prowadzącymi do tajemniczego Eira do Serrado (1095 m n.p.m.), 
które wznosi się nad ukrytą wśród wysokich gór wioską Curral das Freiras . Z punktu widokowego roztacza się 
wspaniały widok na najwyższe szczyty Madery oraz na Dolinę Zakonnic, gdzie w XVI wieku przed atakiem 
korsarzy francuskich schroniły się zakonnice z klasztoru Santa Clara. Następnie  przejazd niezwykle malowniczą, 
górską drogą na Pico Areeiro (1810 m n.p.m.), jeden z najwyższych szczytów na Maderze (punt widokowy). 
Następnie  przejazd prastarym lasem laurowym (Laurissilva UNESCO ) w stronę Ribeiro Frio gdzie ma swój 
początek bardzo łatwa i widokowo piękna krótka lewada (szlak wzdłuż kanału wodnego)  – levada Balções (przejście 
około 45 minut). Następnie przejazd w stronę Faial i punktu widokowego Guindaste skąd rozpościera się 
spektakularny widok na północe wybrzeże i na Penha d’Aguia (Orla Skała). Następnie przejazd do Santany, 
malowniczej miejscowości z domkami dawnych osadników, w kształcie trójkąta – symbol regionu. Uwieńczeniem 
wycieczki będzie wizyta na jednym z ostatnich nietkniętych miejsc Madery, Ponta de São Lourenço. Półwysep 
Świętego Wawrzyńca to najdalej wysunięty na wschód teren wyspy o iście pustynnym krajobrazie i stromych 
klifach malowniczo opadających pionowo do oceanu. W drodze powrotnej przejazd pod usytuowanym na 180 
kolumnach lotniskiem. Nocleg 

4 DZIEŃ – ZACHÓD WYSPY  
(CABO GIRÃO - PRZEŁĘCZ ENCUMEADA – PAULA DA SERRA - FANAL - RIBEIRA DA JANELA - PORTO MONIZ – 
ENCUMEADA - CÂMARA DE LOBOS) 
Śniadanie, tego dnia wycieczkę zaczniemy od mocnych wrażeń. Będzie nią panoramiczna podłoga na jednym z 
najwyższych klifów w Europie – Cabo Girão (589 m.n.p.m.). W drodze na płaskowyż Paul da Serra, który znajduje się 
na wysokości 1500 m.n.p.m. zatrzymamy się w miejscu, gdzie znajduje się serce Madery, na przełęczy Encumeada. 
Przy bezchmurnej pogodzie rozpościera się przepiękny widok na południowe jak i na północne wybrzeże wyspy. 
Kolejny postój, to magiczny Fanal, gdzie pospacerujemy między wiekowymi drzewami lasu wawrzynowego. W 
popularnym kurorcie PORTO MONIZ, zatrzymamy się na kąpiel w naturalnych basenach lawowych. 



Następnie przejazd wzdłuż północnego wybrzeża, mijając liczne wodospady. Na koniec wizyta w rybackiej wiosce 
Câmara de Lobos, gdzie poza walorami krajobrazowymi, jedną z najważniejszych atrakcji jest poncha. Pokaz 
przygotowywania tego typowego dla Madery drinku. Powrót do hotelu. 
 
5 DZIEŃ –  GARAJAU 
Śniadanie, odpoczynek. Hotel posiada trzy baseny, w tym jeden kryty i ładny ogród. 
Tego dnia można również odbyć krótki spacer do punktu widokowego położonego na klifie 200 m n.p.m, gdzie w 
1927 roku postowiano figurę Cristo Rei czyli do Chrystusa Króla. Do podnóża klifu z czarną, kamienistą plażą można 
zjechać kolejką. 
Ok. Godz. 19.00 transfer na lotnisko, godz. 21.30 – 23.15 przelot do Lizbony, transfer do hotelu. 
 
6 DZIEŃ – LIZBONA – CABO DA ROCA  - SINTRA  – OBIDOS - FATIMA 
Śniadanie. Przejazd na CABO DA ROCA - najbardziej na zachód wysunięty punkt Europy. Następnie przejazd do 
pełnej mistycyzmu, romantyzmu i średniowiecznych pałaców SINTRY (UNESCO), spacer po niezwykle malowniczych 
uliczkach miasta. Obiadokolacja i nocleg w okolicy Lizbony. Przejazd do ÓBIDOS, uroczego miasteczka ze 
średniowiecznymi murami obronnymi i białymi domkami, uważanego za jedno z najładniejszych miasteczek 
Portugalii. Dalsza podróz do FATIMY jednego z z największych sanktuariów Maryjnych na świecie. To tutaj 13 maja 
1917 r. trzem pastuszkom ukazała się Matka Boska, a wydarzenie to rozpoczęło serię kolejnych wizji 13-tego dnia 
każdego kolejnego miesiąca, aż do października, kiedy to miało miejsce dotąd niewyjaśnione zjawisko w postaci cudu 
słońca. Nocleg. 
 
7 DZIEN - FATIMA -BATALHA – ALCOBACA – NAZARE– LIZBONA 
Śniadanie, przejazd do BATALHA, Zwiedzanie klasztoru Matki Boskiej Zwycięskiej, będącego arcydziełem architektury 
i sztuki gotyku portugalskiego (UNESCO), przejazd do ALCOBAÇA, gdzie znajduje sie Klasztor “Mosteiro de Santa 
Maria de Alcobaça” zbudowany przez zakon cystersow, wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. 
Nastepnie NAZARÉ, typowa portugalska wioska rybacka. Na szczycie klifów otaczających Nazare znajduje się 
dzielnica Sitio, w której ulokowane jest najstarsze sanktuarium w Portugalii i wspaniały punkt widokowy. Przejazd do 
Lizbony, nocleg 
 
8 DZIEN – LIZBONA  
Śniadanie. Zwiedzanie LIZBONY stolicy Portugalii. Przejazd do Belém, słynnej nabrzeżnej dzielnicy,  gdzie znajduje się 
klasztor Hieronimitów z grobowcem Vasco da Gamy, arcydzieło sztuki manuelińskiej (UNESCO),  Wieża Belem i 
Pomnik Odkrywców wzniesiony w pięćsetną rocznicę śmierci Henryka Żeglarza. Następnie wizyta w  najstarszej 
dzielnicy Lizbony Alfama, gdzie znajduje się katedra i zamek św. Jerzego (z zewnątrz), a także punkt widokowy St. 
Luzia, ze wspaniałą panoramą na rzekę Tag.  
 
9 DZIEŃ - LIZBONA 
Śniadanie, zwiedzanie dzielnicy Baixa, najważniejszych ulic i placów w Lizbonie: Praça do Comercio, Plac Rossio 
(serce Lizbony), Rua Augusta, Restauradores. Panoramiczne zwiedzanie nowoczesnej dzielnicy Parque das Nações 
(Park Narodow),  
Panoramiczne zwiedzanie nowoczesnej dzielnicy Parque das Nações (Park Narodow). Pośród ozdobionych sztuką 
publiczną terenów zielonych znajdują się tu okazałe współczesnych budynki, takie jak Teatr im. Camõesa czy 
największe  w Europie OCEANARIUM , w którym żyje przeszło 25 tysięcy morskich stworzeń z całego świata (wstęp 
19€). 
Transfer na lotnisko, wylot do Krakowa o godz. 19.05, przylot o godz. 23.45. Dalsza podróż do Tarnowa. 
 
 Cena: ok. 3400-3490 zł przy grupie 20 os 

Cena zawiera: 
- 8 noclegów ze śniadaniami w hotelach 3-4* 
- transport (transfery lotniskowe, przejazdy Lizbona – trasa wycieczki – Lizbona) 
- opiekę przedstawiciela kontrahenta w czasie transferów lotniskowych na Maderze i w Lizbonie 
- opiekę pilota i przewodnika w Lizbonie i w trakcie objazdu Lizbona-trasa wycieczki-Lizbona 
- ubezpieczenie KL i NNW Signal Iduna 
- składkę na TFG i TFP 
 
 



Cena nie zawiera: 
- 7 obiadokolacji w formie bufetu z napojami – 160€ 
- biletów lotniczych (Katowice-Funchal, Funchal-Lizbona, Lizbona-Kraków) - (uwaga: cena uzależniona jest od 
terminu zakupu biletów) 
Cena na dzień 10.01: bilet podstawowy (wyłącznie z małym bagażem podróżnym o wymiarach 40x20x25) – 
 ok. 1600 zł 
Bilet lotniczy z dwoma bagażami podręcznymi  do kabiny (mały bagaż podróżny + walizka do 10 kg) – ok. 2050 zł 
Bilet z bagażem  podręcznym +  bagaż rejestrowany do 20 kg – ok. 2150 zł 
- opłaty lokalnej w hotelach – 16€ 
- 3 wycieczek na Maderze – ok. 150 € (bus, przewodnik w języku polskim, wstępy) 
- biletów wstępu w trakcie objazdu w Portugali kontynentalnej i w Lizbonie – ok. 40 € 
- transferów na lotnisko w Pyrzowicach i Krakowie (biuro turystyczne ewentualnie zapewni transfery) 
- dopłata do pokoju 1-os 1350 zł 
 
 
Uwaga: 
1. Po zakupie biletów na samolot, w razie rezygnacji linie lotnicze zgodnie z wewnętrznym regulaminem, nie zwrócą 
kosztów zakupionego biletu, lecz będzie tylko możliwość ewentualnej zmiany osoby korzystającej z przelotu.   
2. Istnieje możliwość wykupienie ubezpieczenia kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej. Kosz: 4.43% ceny 
wyjazdu. Ubezpieczenie można wykupić w ciągu 7 dni od podpisania umowy lub wpłaty zaliczki. 
 

Informacje i zapisy u kolegi Janusza Majchera  tel. 14 637 4899  tel. zakł.  4899 lub kom. 785 781 119 

i/lub w sekretariacie SITPChem   tel:  14 637 28 65   

Zaliczka w kwocie:  2000 zł płatna na konto SITPChem do dnia  27.01. 2023 r. 
Nr konta: 14 1020 4955 0000 7402 0066 2544   
Całkowita dopłata do wycieczki do dnia 24.04. 2023 r.  
 

Wycieczka - jak zawsze do tej pory - organizowana wspólnie z „Eko-Tourist Sp. z o.o.  31-026 Kraków ul. Radziwiłłowska 21;   

 

 


