
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Madeira pro seniory 55+ 



Portugalsko 



 

Cena zahrnuje: 

 Zpáteční letenka Praha – Funchal – Praha 
(včetně všech poplatků) 

 Transfer letiště – hotel – letiště 

 7 nocí pro 1 osobu ve dvoulůžkovém 
pokoji s polopenzí vč. sklenice vody a vína 
k večeři 

 Služby česky/slovensky hovořícího 
delegáta po celou dobu pobytu 

 Zákonné pojištění CK pro případ úpadku 
 
 
 
 
 
 

Cena nezahrnuje: 

 Fakultativní výlety a služby 

 Komplexní pojištění léčebných výloh včetně 
pojištění pro případ storna zájezdu 

 Případnou ekologickou daň nebo pobytovou 
taxu dle vyhlášky místních úřadů 

 
 

 

 

O Madeiře 
 
 
 
 
 
 

Madeira patří, spolu s Porto Santo, k hlavním ostrovům 
Madeirského souostroví. Je vzdálená 545 km od pobřeží Afriky a 
978 km od Portugalska. Příznivé klimatické podmínky, pro které 
si Madeira vysloužila přezdívku „ostrov věčného jara“, jsou jako 
stvořené pro celoroční pobyt v této destinaci. Rtuť teploměru 
dosahuje 20°C v zimě, v létě je průměrná teplota vzduchu cca 
24°C. Teplota vody se pohybuje od 17°C v zimě, 23°C v létě. 
Příroda na této plovoucí zahradě Atlantiku vytvořila unikátní 
scenérii strmých kopců, hor a údolí, porostlých nádhernou 
vegetací. Na Madeiře se vyskytuje unikátní flóra čítající na 700 
druhů květeny, kapradin, různé druhy jalovce a vavřínu. Nikde 
jinde neuvidíte v takovém množství kvést orchideje, lilie, 
magnolie, azalky... Nejvýraznější rostlinou je však dračinec 
neboli dracéna. Zkrátka – příroda vás na Madeiře obklopuje 
doslova na každém kroku. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Termín jaro 
Do Centro 3* 

polopenze 

Windsor 4* 

polopenze 

Muthu Raga Madeira 4* 

polopenze 

11.05. - 18.05. 17 990,- 19 490,- 20 490,- 

18.05. - 25.05. 18 490,- 19 990,- 20 990,- 

25.05. - 01.06. 18 490,- 19 990,- 20 990,- 

Termín podzim 
Do Centro 3* 

polopenze 

Windsor 4* 

polopenze 

Muthu Raga Madeira 4* 

polopenze 

05.10. - 12.10. 18 490,- 19 990,- 20 990,- 

12.10. - 19.10. 18 490,- 19 990,- 20 990,- 

19.10. - 26.10. 17 990,- 19 490,- 20 490,- 

 

 

*Uvedené ceny jsou za osobu v Kč 



 

INFORMACE a REZERVACE:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
QUALITY TOURS s.r.o., Myslíkova 174/23, 11000 Praha 1 a Mukařovská 1740/22, 10000 Praha 10, tel.: 00420 226259060-2                                                                                                                    

LINKA ZDARMA:  800 707 111, e-mail:  info@qualitytours.cz, rezervace@qualitytours.cz,                                                                                                                                                                                          
web: www.qualitytours.cz, www.cestovaniproseniory.cz 

 

 
Do Centro 3*  

 
 

 

Poloha: Hotel s  výbornou polohou nedaleko historického centra Funchalu. V blízkosti hotelu množství turistických zajímavostí, 
restaurací, kaváren, barů a obchůdků. 
 
Vybavení hotelu: Recepce, výtahy, restaurace, bar, konferenční salonek, přístup na internet (za poplatek), služby prádelny (za 
poplatek), směnárna. Klienti mohou využít bazén nedalekého hotelu Windsor. 
 
Vybavení pokoje: Vlastní sociální zařízení, fén, klimatizace, TV, telefon, trezor (za poplatek). Okna v pokojích mají dvojitá skla 
proti hluku. 
 
Pláž: Známá pláž Barreirinha cca 10 minut pěší chůze od hotelu. Lido s přístupem do moře a bazénem s mořskou vodou cca 15 
minut autem nebo městskou hromadnou dopravou. 
 

 

 
Windsor 4* 

 
 

Poloha: Hotel se nachází v samotném srdci města Funchalu. V blízkosti hotelu množství restaurací, barů, kaváren a obchůdků. 
  
Vybavení hotelu: Recepce, výtahy, business centrum, společenská místnost s TV, konferenční místnost, restaurace, na střeše 
hotelu bar, terasa na slunění s lehátky, venkovní bazén s  výhledem na centrum města. Přístup na internet v  recepci (za 
poplatek). Zdarma parkoviště (omezená kapacita). Služby směnárny a prádelny (za poplatek). 
 
Vybavení pokoje: Vlastní sociální zařízení, fén, kabelová TV, telefon, minibar a trezor (za poplatek). Wi-Fi přístup (za 
poplatek). 
 
Pláž: Známá pláž Barreirinha cca 10 minut pěší chůze od hotelu. Oblíbené lido s přístupem do moře a bazénem s mořskou 
vodou cca 15 minut autem nebo městskou hromadnou dopravou. 

 

  

Muthu Raga Madeira 4*  
 

 
 
 
 

Poloha: Moderní hotel s ideální polohou cca 10 minut chůze od centra a krásným výhledem na Atlantik. V okolí hotelu množství 

obchodů, restaurací, barů a kaváren. 

 

Vybavení hotelu: Vstupní hala s recepcí, výtahy, business centrum, konferenční místnost, Wi-Fi ve společných prostorách zdarma, 

2 restaurace, 2 bary, snack bar u bazénu, venkovní bazén, terasa na slunění s lehátky. Služby hlídání dětí, čištění oděvů a žehlení 

(za poplatek), směnárna. Parkoviště zdarma (omezená kapacita míst).  

Vybavení pokoje: Vlastní sociální zařízení, moderní nábytek, fén, klimatizace, SAT TV, telefon, trezor (za poplatek), minibar a 
balkon. 
 
Pláž: Praia Formosa je od hotelu vzdálena cca 10 minut chůze. 
 


