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170 MADEIRA A AZORSKÉ OSTROVY 

CHARAKTERISTIKA AKCE 
Kombinace poznávacího programu s možností odpočinku. Akce nepatří k fyzicky velmi náročným. Program je 
rozvržen v pozvolném tempu. Většinu pobytu budeme na Madeiře. 8.den přeletíme na Azory – ostrov São Miguel. 
Pro přepravu na ostrovech budeme využívat pronajatou dopravu, nejčastěji mikrobusy. Oba ostrovy jsou svou 
rozlohou docela malé, přejezdy tedy nejsou dlouhé. Ubytováni budeme v hotelech vyšší turistické kategorie, na 
každém ostrově vždy na jednom místě, ze kterého budeme podnikat jednodenní výlety. Tyto výlety bývají kolem 
6-10km. Ubytování je se snídaní. Časový harmonogram včetně pořadí navštívených míst a zajímavostí uvedených 
v programu akce určuje průvodce. 

CESTOVNÍ DOKLADY 
Do obou zemí je možné v rámci Evropské unie cestovat jen na občanský průkaz, doporučujeme však cestovat 
raději s platným cestovním pasem. Je vhodné vzít si s sebou i fotokopie dvoustrany pasu s osobními údaji a 2 
pasové fotografie (pro případ ztráty nebo krádeže pasu), případně si zaslat naskenovanou kopii dvoustrany pasu 
s osobními údaji na vlastní e-mail. 

VÍZOVÁ POVINNOST 
Pro občany ČR: 

• Madeira a Azorské ostrovy (Portugalsko): bezvízový styk  

Pokud cestujete s pasem jiného státu, je nutné si před cestou samostatně ověřit vízovou povinnost do 
navštívených zemí. 

CO VZÍT S SEBOU 
Vzhledem k charakteru akce je nejvhodnějším zavazadlem kufr na kolečkách nebo cestovní taška (skořepinové 
kufry nejsou vhodné kvůli větší náchylnosti k poškození během letecké přepravy), zavazadla nebudeme přenášet 
na velké vzdálenosti, pouze z hotelu do auta. Dále doporučujeme menší lehký batůžek jako příruční zavazadlo, 
využijeme jej na jednodenní výlety.  

Vzhledem k poznávacímu charakteru zájezdu je vhodnější pohodlné sportovní oblečení - trička s krátkým rukávem, 
vzdušné dlouhé kalhoty, kraťasy, plavky. Teplejší oblečení pro chladnější večery a výlet na levadu (zde může být 
mírně deštivo a chladno) - triko s dlouhým rukávem, větrovka, příp. fleecová bunda. Sandály, pevnější tenisky 
nebo trekové boty (pro výlety do horského a sopečného terénu). Pokrývka hlavy. Z dalšího vybavení 
doporučujeme kvalitní sluneční brýle a opalovací krém s vysokým ochranným faktorem. Osuška na pláž (hotelové 
ručníky je zakázáno používat na pláži). Budík. Na trek po levadách na Madeiře je vhodné mít s sebou pohodlnou 
sportovní obuv a čelovku nebo baterku (po cestě je několik tunelů). 

K elektronickému vybavení (foťáky, kamery, tablety…) doporučujeme přibalit i kvalitní a odolný obal (proti prachu, 
vodě, oděru...). Předejte tak jejich případnému poškození. Před vlastním letem je vhodné mít všechny 
nejdůležitější věci (kameru, fotoaparáty, finance, cennosti apod.) v příručním zavazadle, které si berete s sebou 
do letadla. 

ZDRAVÍ 
S cestami do exotických zemí často souvisí i zvláštní zdravotní opatření. Do některých zemí je vyžadováno povinné 
očkování, jiná se doporučují. Pro Madeiru a Azorské ostrovy není třeba žádné očkování, jsou zdravotně 
bezproblémové. Zdravotnictví je zde na dobré mezinárodní úrovni, ceny jsou však vysoké. 

Se žádostí o odbornou konzultaci se obraťte na specializovaná centra cestovní medicíny. Jejich síť najdete po celé 
České republice - Praha, Brno, Ostrava, Olomouc, Plzeň, Zlín, Hradec Králové, Pardubice a další. Adresy a kontakty 
jsou uvedeny na www.ockovacicentrum.cz.  

http://www.ockovacicentrum.cz/


INFORMAČNÍ DOPIS K ZÁJEZDU  
 

2 

Vezměte s sebou platný mezinárodní očkovací průkaz. Doporučujeme, abyste s sebou měli kromě dostatečné 
zásoby léků, které pravidelně užíváte, také příruční lékárničku s léky a potřebami na případné zdravotní obtíže 
(střevní potíže, bolest, horečka apod.). Nezapomeňte před odjezdem navštívit kromě svého lékaře i zubaře. 

POJIŠTĚNÍ 
Cestovat do vzdálených končin bez cestovního pojištění je velké riziko. Pro kvalitu servisu, spolehlivost a rozsah 
plnění i nadále zůstáváme u ERV Evropské pojišťovny a.s. V rámci vaší cesty jste informace o možnostech pojištění 
obdrželi od pracovníků CK již dříve a v případě zájmu bylo pojištění léčebných výloh i případné pojištění storna 
uzavřeno.  

V případě, že se během zájezdu plánujete zúčastnit některé z aktivit jako je rafting, lezení, slaňování, výstup na 
vrchol vyšší než 3 000 m, potápění, bungee jumping, jízda na koni, apod. NEZAPOMEŇTE si sjednat patřičné 
připojištění na tyto aktivity! 

Více informací o pojištění a pojistné podmínky naleznete u pracovníků CK nebo na webových stránkách 
www.livingstone.cz/prakticke-informace/cestovni-pojisteni Pokud se rozhodnete si cestovní pojištění sjednat 
samostatně, prosíme o sdělení názvu pojišťovacího ústavu a čísla pojistné smlouvy garantovi zájezdu před vaším 
odletem. 

Pojištění proti ztrátě likvidity, čili proti úpadku CK, je nutnou samozřejmostí. My jsme pojištěni u ERV Evropské 
pojišťovny a. s. Tato pojistka je zahrnuta v cenách našich zájezdů. Doklad o pojištění proti ztrátě likvidity od nás 
obdržíte na vyžádání. Další informace naleznete na www.livingstone.cz/o-nas/pojisteni-ck  

VALUTOVÉ VYBAVENÍ 

Místní měna: 

• Madeira a Azory:  Euro (EUR) aktuální kurz eura najdete např. v denním tisku 

Kurzy místní měny lze orientačně zjistit na https://www.oanda.com/currency/converter/ 

Ceny jsou o něco vyšší než u nás! Nejvhodnější měnou je EUR. V bance si vyměňte pokud možno nové nepoškozené 
bankovky. Výše kapesného záleží především na množství nakoupených suvenýrů či ochutnávek místní skvělé 
kuchyně. 

Na nezbytné výdaje doporučujeme částku od 500 EUR výše. Kapesné doporučujeme vézt v hotovosti, ale na 
ostrovech funguje i spolehlivá síť bankomatů a platebních terminálů. 

PLATEBNÍ KARTY: 
Platební karty (Visa, American Express, Diners Club a MasterCard) jsou běžně akceptovány v hotelech, restauracích 
a obchodech. Na ostrovech lze také běžně vybrat z bankomatu. Poplatky za výběr záleží na vaší bance, 
doporučujeme předem si jejich výši zjistit. 

SPROPITNÉ 
Spropitné není povinné. Dražší restaurace a hotely mohou mít spropitné zahrnuté do ceny. V levnějších hotelech 
a restauracích není nutné dávat spropitné, ale nic vám nebrání, když jste byli spokojení. Jestliže využijete služeb 
nosiče zavazadel na letišti, je slušné dát mu malé spropitné. Na konci pobytu jak na Madeiře, tak na Azorech, 
vybírá průvodce spropitné pro řidiče, které není povinné. 

CENA ZÁJEZDU 

Cena zájezdu zahrnuje: 

• Mezinárodní letenka a letištní taxy 

http://www.livingstone.cz/prakticke-informace/cestovni-pojisteni
http://www.livingstone.cz/o-nas/pojisteni-ck
https://www.oanda.com/currency/converter/
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• Přelet mezi ostrovy Madeira a São Miguel (při prodloužení) 

• Doprava na místě (pronajaté mikrobusy) 

• Ubytování v hotelech 3* se snídaní  

• Vstupy do národních parků 

• Český průvodce  

• Pojištění cestovní kanceláře proti úpadku 

Cena zájezdu nezahrnuje: 

• Stravování nad rámec programu 

• Vstupné do památek a muzeí, do jeskyní, do botanické zahrady  

• Fakultativní aktivity 

• Lodní výlet za delfíny, plavba za pozorováním velryb  

• Spropitné řidičům cca 20 EUR 

• Cestovní pojištění (rádi sjednáme prostřednictvím ERV Evropské pojišťovny) 

• Příplatek za jednolůžkový pokoj 

FAKULTATIVNÍ AKTIVITY 
Příklady vstupů a fakultativních aktivit, které nejsou zahrnuty do ceny zájezdu:  

• Lodní výlet za delfíny – 35 EUR 

• Lanovka ve Funchal na Monte – 11 EUR jednosměrná, 16 EUR zpáteční 

• Botanická zahrada Monte Palace Tropical Gardens – 12,50 EUR 

• Pozorování velryb –  50 EUR 

Ceny jsou orientační a mohou se měnit. 

UBYTOVÁNÍ 
Ubytování je zajištěno v 3* hotelech vyšší turistické kategorie. Pokoje jsou dvoulůžkové, s vlastním sociálním 
zařízením. Ubytování je se snídaní. 

DOPRAVA 
Cena zájezdu zahrnuje přelet mezi ostrovy Madeira – São Miguel v prodloužení, na ostrovech potom dopravu 
pronajatými mikrobusy. Vzdálenost mezi Madeirou a Azory překonáme letecky.  

STRAVA A NÁPOJE 
Během pobytu jsou zajištěny snídaně v místech ubytovaní. Další stravování v ceně zájezdu není zahrnuto. 
Průvodce je případně nápomocen s výběrem restaurace a překladem jídelního lístku. Snídaně má kontinentální 
charakter – čaj, káva, džus, pečivo, slané i sladké doplňky (salámy, sýry, vajíčka…). Často bývá podávána zelenina 
i čerstvé ovoce. Jídlo je řešeno zpravidla formou švédských stolů, výběr jídel je velmi široký. Nápoje (káva, čaj, 
džusy, mléko) jsou v ceně snídaně. 

Kuchyně obou navštívených ostrovů je velice pestrá a chutná. Madeirskou kuchyni tvoří především ryby a mořské 
plody. Specialitou místní kuchyně jsou ryby zvané espada, podle nejstaršího receptu jsou upravovány zapečené s 
banánem. Je možné je vidět na rybím trhu ve funchalské tržnici, kde upoutají pozornost poněkud děsivým 
vzhledem (černé, úhořovité, až 2m dlouhé, dlouhé špičaté zuby a obrovské oči). Dalším typickým jídlem je hovězí 
špíz espetada, servíruje se na závěsném špízu, ze kterého se jednotlivá sousta masa stahují na talíř. Jako předkrmy 
je dobré ochutnat lapas (mušle), avokádo s krevetami, šunku s melounem. Z dalších ryb si můžete pochutnat na 
steaku z tuňáka, lososa, mečouna nebo žraloka. K jídlu bývá podávaná celá řada syrové zeleniny, jako příloha rýže, 
brambory, hranolky nebo bolo de caco (chléb ve tvaru placky pečený ze směsi žitné a kukuřičné mouky s přidanými 
sladkými bramborami, někdy se k němu přidává ještě česnekové máslo). Ve Funchalu je velké množství restaurací, 
kde se dá skvěle najíst, najdete i řadu malých bister s jednoduchým občerstvením. Existují velké cenové rozdíly 

https://www.livingstone.cz/prakticke-informace/cestovni-pojisteni
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mezi celým menu (skládá se z polévky nebo zeleninového předkrmu, hlavního jídla, zákusku nebo zmrzliny a kávy) 
a jídlem vybraným z jídelního lístku, cena může být i dvojnásobná. K jídlu se pije víno, pivo, minerálka nebo cola. 
Typické portugalské víno je tzv. Vinho verde mladé suché stolní víno chuťově blízké moravským vínům). Specialitou 
je Vinho Madeira – pije se spíše jako aperitiv a je podobné portskému vínu. Sušší druhy se pijí jako aperitiv nebo 
k předkrmům (seco, sercial nebo verdelho), nebo k dezertům (polosladké meio doce nebo bual). Nejdražší a 
nejvíce ceněný druh se nazývá malmsey a pije se po jídle jako digestiv. Káva se pije velmi silná a sladká černá v 
malém hrníčku. Ovoce místní trhy nabízejí v nepřeberném množství (avokádo, mango, anona, maracuja, guajáva, 
sladké plody filodendronu atd.). 

Kuchyně na Azorech je podobná jako na Madeiře. Specialitou je cozido – jídlo vařené v díře (v sopouchu) v zemi. 
Tento pokrm vypadá velmi jednoduše – do hrnce se naskládají různé druhy masa, klobásky, zelenina a brambory, 
a pak se pevně uzavřený vloží do díry, přikryje a zahrabe. Přibližně po dvanácti hodinách „vaření“ zemským teplem 
je jídlo hotové a rozváží se do místních restaurací. Azory mohou nabídnout místní maso a mléčné produkty 
výjimečné kvality, protože místní skot žije v nejlepších podmínkách. Díky moři si můžete pochutnat na čerstvých 
rybách a mořských plodech. Součástí azorské kuchyně jsou nepochybně ananasy. Místní si rádi pochutnají na 
pořádném plátku po večeři. Jindy se často podává s jelitem jako předkrm. Obyvatelé Azorských ostrovů většinou 
vaří doma a nechodí do restaurací. Kuchyně na ostrovech je rozmanitá, ale určitě je všeobecně rozšířená solená 
treska bacalhau a oblíbené je vepřové maso. Na ostrově Sao Jorge se vyrábí unikátní kořeněný sýr, který je časem 
ještě výraznější. Po světě si tento sýr postupně získává oblibu.  

Orientační ceny: Na jídlo počítejte vyšší částku než v Čechách, v závislosti na typu stravovacího zařízení. Jídlo v 
restauraci vychází na cca 15-25 EUR, pivo 0,3ml cca 2 EUR, víno láhev 0,33ml cca 5-6 EUR, balená voda 0,5l cca 
0,50 EUR. Specialita cozido na Azorech vyjde pro 2 osoby na cca 28 EUR (celé menu s předkrmem, azidem, nápoji 
a dezertem). 

Během cesty je možné téměř všude zakoupit balenou vodu. Voda z místních zdrojů se nedoporučuje používat ke 
konzumaci. Voda je sice zdravotně nezávadná a dá se pít, ale její jiné složení by při delším užívání mohlo 
citlivějšímu zažívání působit potíže. Na „vnitřní dezinfekci“ si můžete přibalit vzorek domácí pálenky, kterou 
doporučujeme přelít do plastikové láhve (menší hmotnost, nižší riziko rozbití). 

KLIMATICKÉ PODMÍNKY  
Oba ostrovy se nacházejí v subtropickém pásmu na západ od Afriky. Madeira je v zimě vodami oceánu oteplována 
a v létě naopak ochlazována. Výsledkem je „věčné jaro“. Průměrné dlouhodobé teplotní průměry se pohybují od 
17 °C v lednu k 25 °C v srpnu a září. Vnitrozemské rozeklané sopečné pohoří s nadmořskou výškou přes 1 800 m 
způsobuje rozdíl v klimatu mezi vlhkým severem a sušším jihem ostrova. Počítejte s velkými rozdíly podnebí v 
různých výškových pásmech a v možnosti rychlých změn počasí ve vyšších polohách. Azory mají podobné klima 
jako Madeira. Vládne zde mořské subtropické podnebí se silnými větry. Vlivem Golfského proudu tu nejsou velké 
teplotní výkyvy. Teploty jsou velmi příznivé, pohybují se mezi 14 °C a 25 °C. Teplota vody je také příjemná, díky 
Golfskému proudu se ve všech částech roku pohybuje od 16 °C do 22 °C. Srážky jsou velmi vzácné. Díky příznivému 
podnebí se na Azory jezdí po celý rok. 

MADEIRA 

Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Nejvyšší průměrná teplota (°C) 16 16 16 17 18 19 21 22 24 21 19 17 

Průměrné srážky (mm) 103 87 68 39 19 12 2 3 37 75 101 99 
 

VAŠE PŘÍPADNÉ DOTAZY RÁDI ZODPOVÍME:  
V Brně: 
písemně:  LIVINGSTONE, s.r.o., Marešova 14, 602 00 BRNO 
telefonicky:  542 214 645 
e-mailem: info@livingstone.cz 
osobně:  po – pá 9.00 – 16.00 hodin 


