
Galamērķis Ekskursija Apraksts

Pēcpusdienas (puse dienas) pastaiga pa 
Funšalu 

Ekskursijas apraksts: Skaistajai pilsētai Funšalai ir aizraujošiem stāstiem bagāta vēsture. Dodieties Madeiras vīnu tūrē pa pilsētu, 
atklājot gastronomijas, vēstures, arhitektūras un, protams, Madeiras vīnu noslēpumus. Nogaršojiet tradicionālākos un raksturīgākos 
reģiona ēdienus labākajos restorānos un baudiet vietējo vīndaru vīnus pilsētas tirdziņā.  Ekskursijas laikā piedalīsimies inovatīvā 
projektā "Ražots Madeirā", kura mērķis ir saglabāt Madeiras tradīcijas, kultūru un mākslu. Nobaudīsim reģionam raksturīgos gardumus 
rūpnīcā Uau Cacau:  šeit tiek ražota 100% Madeiras šokolāde, kas ir slavena visā pasaulē ar savu eleganto un izsmalcināto garšu. 
Šokolādes valdzinājumam nav iespējams pretoties. Fabrica de Santo Antonio: Madeirā populārāko cepumu un saldumu rūpnīca. 
Gardumi tiek gatavoti tikai saskaņā ar tradicionālajām receptēm. Mēs apstāsimies un nobaudīsim tradicionālo Madeiras kokteili 
"Poncha". Mercado da Tapas : palutiniet sevi ar garšīgo un nepārspējamo vietējā reģiona virtuvi. Šajā restorānā ir plaša un pilnvērtīga 
Madeirai raksturīgo un īpašo ēdienu izvēle. Nogaršojiet neparasto "Poncha". Ideāls ekskursijas noslēgums pirms atgriešanās uz 
sākuma punktu. Izbaudiet šo garšām bagāto ekskursiju uz Funšalu!                                                                                                                                                                                                                                       
Līdzi j āņem:  ērti apavi, fotoaparāts, sauļošanās krēms, dzeramais ūdens, galvassega.                                                                                                                                                                                                                                               
Ekskursijas tips un ilgums:  apskates ekskursija, viena diena.                                                                                                                                                                                                 
Izbraukšana no š ādiem k ūrortiem : Funšala, Mačiku, Santa Krus, Kanikala, Kaniko

Rabakāla levadas apmekl ējums ar 
tradicion ālajām pusdien ām un "Poncha" 
pagatavošanu 

Ekskursijas apraksts:  Iepazīstiet Madeiras unikālo dārgumu - levadas. Šī ceļojuma laikā mēs apskatīsim un izpētīsim pašu 
gleznaināko un ainaviskāko Madeiras salas levadu.  Levadas 4,6 km garais ceļš atklāj brīnišķīgus skatus un 25 strūklakas. Ceļojuma 
laikā iepazīsim Madeiras floru, ieturēsim tradicionālās pusdienas un paši pagatavosim tradicionālo "Poncha" dzērienu.  Pievienojieties 
mums un atklājiet īsto Madeiru.                                                                                                                                                                                                                          
Līdzi j āņem: ērti apavi, fotoaparāts, sauļošanās krēms, dzeramais ūdens, galvassega.                                                                                                                                                                                                                                               
Ekskursijas tips un ilgums:  aktīvās atpūtas ekskursija, viena diena.                                                                                                                                                                                                 
Izbraukšana no š ādiem k ūrortiem: Funšala, Mačiku, Santa Krusa, Kanikala, Kaniko                                                                                               

Ribeiro Frio: 3 stundas kanjon ā iesācējiem

Ekskursijas apraksts : Trīs stundas ilgais aktīvās atpūtas pasākums notiks kalnainā apvidū. Lai pārvarētu dabas izveidotos šķēršļus, 
jums būs jāpeld, jālec un jāšķērso nelieli ūdenskritumi.
Īstu piedzīvojumu meklētāju garā jums būs jāšķērso Madeirai raksturīgās ainavas, dodoties pa klinšainām takām uz virvju trasi.
Pēc tam, kad nonāksiet galamērķi, jūs laidīsieties lejup pa trosi, kas ir novilkta virs ūdenskritumiem. Nav jāuztraucas, ja šī ir jūsu pirmā 
reize, jo gidi ir profesionāli apmācīti un parūpēsies par jūsu drošību.
Pēc šī piedzīvojuma jūs noteikti vēlēsieties atkārtot un pacelt šo pieredzi nākamajā līmenī.                                                                                                                   
Līdzi j āņem:  ērti apavi, peldkostīms, dvielis, fotoaparāts, sauļošanās krēms, dzeramais ūdens, galvassega.                                                                                                                                                                                                                                               
Ekskursijas tips un ilgums: aktīvās atpūtas ekskursija, pus diena.                                                                                                                                                                                                 
Izbraukšana no š ādiem k ūrortiem:  Funšala, Mačiku, Santa Krusa, Kanikala, Kaniko                                                                                                                                                                                                                              

M
A
D
E
I
R
A




