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Vítejte na 
ostrově 
Madeira 
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Ač se to možná nezdá, za ideální dovolenou nemusíte 
vůbec cestovat daleko. Existuje tisíc a jeden důvod pro 
návštěvu Madeiry!

Kromě neuvěřitelných přírodních scenérií a úrodných hor, 
nabízí tento ostrov (souostroví) také mírné podnebí po 
celý rok, vřelé přivítání a pohodu, bezpečí a jistotu.
Pokud máte v úmyslu opravdu poznat Madeiru, vystou-
pejte na vrcholek jedné z hor a užívejte si fantastické 
výhledy nebo se vydejte na turistický výlet do pralesa 
Laurissilva. Pro tyto výlety může využívat pěšiny a cestičky 
podél levadas, jejichž celková délka přesahuje �400 km.
Načerpejte energii z kosmopolitního prostředí male-
bných ulic Funchalu, a kupte si pár suvenýrů, například 
proslulé výšivky, madeirské víno nebo výrobky z proutí.
Vypravte se na cestu kolem ostrova. Na této cestě se 
můžete zastavit a obdivovat krásy přírody nebo  ochutnat 
tradiční delikatesy. Hosté, kteří sem přijeli strávit aktivní 
dovolenou, mohou využít příležitosti k potápění, surfová-
ní, windsurfingu nebo jet-skiingu. 
Romanticky založení návštěvníci dají přednost krásnému 
výletu plachetnicí podél pobřeží, během kterého mohou 

pozorovat západ slunce.
Pokud chcete, aby se vaše dovolená stala dovolenou snů, 
musíte určitě navštívit rajský ostrov Porto Santo, který se 
nachází 40 km od ostrova Madeira. Cesta, cesta trvá �5 mi-
nut letadlem nebo � hodiny a �0 minut trajektem. Na “Zla-
tém ostrově” je 9ti kilometrová písečná pláž s průzračnou 
vodou a klidným mořem – vše, co potřebujete pro 
skvělou dovolenou. 

Štěstí ještě nikdy nebylo blíž!
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poloha a podnebí
Ostrovy Madeira a Porto Santo a neobydlené ostrovy Selva-
gens a Desertas tvoří souostroví Madeira, které bylo obje-
veno portugalskými mořeplavci v roce �4�8. 
Souostroví se nachází v Atlantickém oceánu asi 500 km od 
pobřeží 
Afriky a �000 km od Evropy.  Cesta z Lisabonu letadlem trvá 
jenom 90 minut. 
Celková rozloha Madeiry je 74� km�, ostrov je 57 km dlou-
hý a �� km široký.
Díky této skvělé zeměpisné poloze a horskému reliéfu je na 
ostrovech mírné podnebí s nízkou vlhkostí a příjemnými 
průměrnými teplotami, kolem �5ºC v létě a �7ºC v zimě. 
Teplota moře je také velmi příznivá. Díky vlivu Golfského 
proudu je v létě průměrná teplota moře ��ºC a v zimě 
�8ºC.
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objevte kouzelný ostrov!

Přestože je Madeira malý ostrov, najdete na ní množství 
dramatických přírodních scenérií nezvyklé krásy. Vypra-
vte se za poznáním a prozkoumejte tajemství a půvab této 
plovoucí zahrady!

Nejvýznamnější města ostrovů Madeira jsou Funchal, hla-
vní město souostroví, dále Caniço, na východním pobřeží 
Santa Cruz a Machico, na západním pobřeží Câmara de 
Lobos, Ribeira Brava, Ponta do Sol a Calheta, na severním 
pobřeží Porto Moniz, São Vicente a Santana, a Porto Santo.

Na západ od Funchalu se nachází Câmara de Lobos, typi-
cké rybářské městečko, a Cabo Girão, nejvyšší útes v Evropě 
a druhý nejvyšší útes na světě (580 m). V blízkosti se na-
chází pozoruhodná obec Curral das Freiras. Nachází se v 
hlubokém údolí s jednou z nejdramatičtějších přírodních 
scenérií. Pohled do údolí z přírodního vyhlídkového balkó-
nu - Eira do Serrado (z výšky, která přesahuje 500 metrů,) je 
opravdu nezapomenutelný.

Pokud budete pokračovat dál na západ, určitě navštivte 
město Ribeira Brava. Vyjeďte také na Encumeadu. Cesta je 
lemovaná vyhlídkovými balkóny, ze kterých můžete pozo-
rovat všudy přítomné vrcholky hor.   
Ale možná dáte přednost cestě po prosluněném pobřeží 
Ponta do Sol a Calheta. Jsou zde výjimečné podmínky pro 
koupání. U pláží v okolí Jardimu a Paul do Mar jsou zase 
nejlepší vlny pro surfaře v Evropě.
Pokud se vypravíte autem na Paul da Serra, největší náhor-
ní plošinu na Madeiře, vychutnejte si vyhlídku ze severních 
a jižních útesů. Během zastávky v Porto Moniz se můžete 
osvěžit koupelí v přírodních bazénech, které kdysi vznikly z 
lávy stékající do oceánu. 

Můžete pokračovat dál do São Vicente po silnici, která je le-
movaná vodopády. Zelené stráně hor s křišťálově modrým 
oceánem vytváří nádherný kontrast. 
Po příjezdu do São Vicente si nenechte ujít prohlídku 
jeskyně, centrum vulkanologie a přírodní muzeum – Rota 
da Cal  nebo se vydejte na procházku příjemnými ulicemi 
města. 
Můžete se vrátit zpět na Encumeadu, vydat se zde na výlet 
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“vavřínovým lesem Laurissilva “ a obdivovat jeho bujnou 
vegetaci, nebo se můžete vypravit do Santany a cestou se 

zastavit na vyhlídkových balkónech. 
V Santaně si určitě prohlédněte tradiční trojúhelníko-
vé domy s doškovou střechou, navštivte zábavní park 
a oblast Queimadas, což je výchozí bod pro nádherné 
turistické výlety do míst jako je Caldeirão Verde. Díky 
působivé kráse okolních hor je sestup do  Faialu opět plný 
příjemných překvapení. 
Když dorazíte do Faialu, můžete si vybrat mezi návštěvou 
Machico a centrální části ostrova. Pojedete po silnici 
do  Ribeiro Frio, Poiso až na vrchol Pico do Areeiro. Tato 
hora je třetí nejvyšší horou na ostrově (�8�0 m), jsou zde 
překrásné skalní formace, které vystupují k oblakům jako 
nadčasové sochy. 
Pokud se rozhodnete pro návštěvu Machica, určitě 
navštivte Caniçal a Ponta de São Lourenço, což je 
nejvýchodnější místo na ostrově. 
Na staré silnici do Funchalu se zastavte v Ponta de Gara-
jau, Caniço, je zde krásný výhled na Pusté ostrovy Deser-
tas a na zátoku ze São Gonçalo Belvedere.

Užijte si překrásné vyhlídky na tomto ostrově, který je plný 
mimořádných přírodních krás!

funchal
Hlavní město souostroví se rozkládá na jižním pobřeží Ma-
deiry v překrásné zátoce Atlantického oceánu. Funchal je 
obklopen strmými zelenými kopci a hlubokými údolími.
Funchal byl povýšen na město dne ��. srpna �508, nyní 
je hlavním centrem obchodu, turistiky a kultury celého 
souostroví. 
Vydejte se na prohlídku tohoto tradičního, ale přesto 
kosmopolitního města, na procházku kouzelnými 
uličkami, které jsou lemované krásnými domy s bohatou 
květinovou výzdobou. 
Prohlédněte si jeho stará, pečlivě udržovaná náměstí s 
tradiční portugalskou dlažbou a typickou madeirskou 
architekturou. Navštivte muzea, památky a také gale-
rie, ve kterých jsou sbírky portugalských i zahraničních 
umělců. 

Prohlédněte si přístav ve Funchalu, kde kotví plachetnice 
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a také zaoceánské výletní lodě, které sem přijíždí z celého 
světa.
Můžete se také vypravit na procházku do zahrad a proh-
lédnout si exotické, pečlivě udržované květiny.
Pokud byste se chtěli podívat na madeirské pobřeží z 
druhé strany a užít si čerstvý mořský vzduch, vypravte 
se na projížďku na jachtě nebo na katamaránu, nebo na 
projížďku „zpět do minulosti“ při plavbě na replice lodi 
Kryštofa Kolumba. 
Podvečery jsou ideální pro procházky po promenádách 
na pobřeží. 

Pokud máte rádi panoramatické pohledy, nenechte si ujít 
nezapomenutelnou projížďku lanovkou. 
Lanovkou mezi Funchalem a Monte a mezi Botanickou 
zahradou a Babosasem (Monte) se dostanete nahoru 

nejrychleji a během cesty uvidíte překrásné přírodní sce-
nérie.
Ať už se rozhodnete pro cokoli, využijte tuto příležitost 
k poznáváni tohoto města a jeho přívětivých a sympati-
ckých obyvatel.
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příroda
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Při potápění se nechejte okouzlit tmavě modrou bar-
vou moře v kontrastu se smaragdovou zelení na strá-
ních ostrova! Toto je Madeira, ostrov, jehož krása je 
darem od matky přírody. 

Jedním z největších turistických lákadel na Madeiře je 
různorodá, bujná vegetace s kombinací tropických a 
středozemních prvků. Nabízí nám mozaiku, ve které jsou 
všechny odstíny zelené.
Madeira je také proslulá harmonickými podobami a kon-
trastními barvami obrovského množství exotické vegetace 
z celého světa, které se zde velmi daří.
Díky výjimečným klimatickým podmínkám zde můžete 
obdivovat orchideje, strelície, toulitky, magnolie, azalky 
a protey po celý rok. 
Vydejte se na prohlídku do pěkně udržovaných zahrad a 
parků, ve kterých oceníte stinná zákoutí a osvěžující vůni 

květin. 

zahrady
botanická zahrada 
Květinové záhony si zde můžete prohlédnout na rozloze 
�5000 m�. Je zde více než 2000 exotických rostlin z ce-
lého světa, kterým se zde daří stejně dobře jako v jejich 
původním biotopu. Vzhledem ke zvýšenému úbytku a 
oblastí biotopů na celém světě je tato zahrada v centru po-
zornosti vědy a kultury.
Ať už patříte mezi milovníky přírody, květin nebo turistiky 
a máte v úmyslu vypravit se na prohlídku do království ros-
tlin, navštivte přírodopisné muzeum Herbarium. V bota-
nické zahradě Loiros můžete obdivovat exotické ptactvo; 
prohlídka je koncipovaná jako safari do světa pestrobare-
vných papoušků. 
Otevřeno je denně,kromě �5. prosince, od 9 do �7:�0

Caminho do Meio - Bom Sucesso 
90�4-�5� Funchal
Telefon: (+�5�) �9� ��� �00; Fax: (+�5�) �9� ��� �0�
E-mail: jardimbotanico.sra@gov-madeira.pt
www.madeirabotanicalgarden.com 
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zahrada quinta das cruzes 
Tato zahrada tvoří součást Muzea Quinta das Cruzes a 
jsou zde endemické a exotické rostliny. 
Otevřeno je - od úterý do neděle - od �0 do ��:�0 a od 
�4:00 do �7:�0. Muzeum je zavřeno každé pondělí a ve  
o svátcich
Calçada do Pico, � 
9000-0�� Funchal
Telefon: (+�5�) �9� 740 �70
Fax: (+�5�) �9� 74� �84
E-mail:museuquintadascruzes@museuquintadascruzes.com
www.museuquintadascruzes.com

zahrada quinta magnolia
Zde můžeme obdivovat exotické rostliny, které se nachází 
v madeirské quintě. 
Otevřeno je denně, od 8 do �0:00. 
Rua Dr. Pita, �0 
9000 - 089 Funchal
Telefon: (+�5�) �9� 7�4 598

zahrady palheiro
Kromě krásných panoramatických výhledů z této zahra-
dy, můžete přímo v zahradě obdivovat velké zatravněné 
plochy a jezera. Je zde řada unikátních a velmi vzácných 
exotických rostlin. Otevřeno je od pondělí do pátku, od 
9:00 do ��:�0. Zavřeno je o víkendu a svátcich.Palheiro 
Ferreiro - Funchal
Telefon: (+�5�) �9� 79� 044; Fax: (+�5�) �9� 79� 0��
E-mail: gardens@palheiroestate.com
www.palheiroestate.com 

tropická zahrada monte palace
Tropická zahrada Monte Palace se nachází v Monte Palace 
Quinta, která patří Nadaci Joe Berarda. 
V této zahradě najdete rostliny z celého světa. Bylo také 
hodně rostlin a stromů vypěstováno. Jsou zde k vidění 
azalky, vřes, exotické stromy a kapradiny. Rozsáhlá část 
je věnovaná cikasům (Encephalartos sp.).Jsou to rostliny  
považované za žijící fosílie.

Jedna z částí této zahrady je věnována madeirské flóře.
Většinu druhů této flóry je k vidění ve volné přírodě v 
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Makaronéském lese Laurissilva, j jsou zde i ohrožené 
druhy, včetně Slizoplodu (Pittosporum coriaceum).
Ze 7� známých druhů těchto dřevin, zde najdete �0.
Jedna z částí této zahrady je věnována madeirské flóře.
Většinu druhů této flóry je k vidění ve volné přírodě v. 
Tropická zahrada Monte Palace je otevřena denně, od 9 
do �8:00, s výjimkou �5. prosince.

Caminho do Monte, �74
9050 – �88 Funchal
Telefon: (+�5�) �9� 74� �50 nebo �9� 78� ��9
Fax: (+�5�) �9� 78� �7�
E-mail: info@montepalace.com 
www.montepalace.com 

zahrady quinta da boa vista
Jedním z hlavních cílů zahrady Quinta da Boa Vista je 
využít jedinečné klimatické podmínky na Madeiře k 
založení biotopů, které se podobají biotopům vysoce 
ohrožených druhů.
Tato zahrada je tématicky rozdělena podle čeledí na Bro-

méliovité z Jižní ameriky, Martinety z Austrálie a Aloe z 
Afriky.
Mezi největší zajímavosti quinty patří soubor orchide-
jí, které jsou zde pěstovány již �0 let. Během této doby 
vyhrály zdejší orchideje řadu významných ocenění. 
Od prosince do května je v pavilonech výstava, na kte-
ré můžete obdivovat Cymbidiums, Paphiopedilums a 
převládající Lycastes. Od června do listopadu je zde výsta-
va hybrid a vzácných druhů.
Otevřeno je - od pondělí do soboty - od 9 do �7:�0. V 
během svátku. 
Rua Lombo da Boa Vista - Funchal
Telefon: (+�5�) �9� ��0 4�8; Fax: (+�5�) �9� ��0 �09
E-mail: patrickgarton@hotmail.com 

zahrada orchidejí
V této džungli orchidejí roste více než 50.000 rostlin. Tato 
zahrada je jedinou svého druhu v Evropě. 
Můžete zde obdivovat zajímavou laboratorní reprodukční 
práci. Rostliny zde kvetou po celý rok. Je otevřeno denně 
od 9 do �8:00. Dne �5. prosince je zavřeno.
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Rua Pita da Silva, �7 (pod Botanickými zahradami)
Telefon: (+�5�) �9� ��8 444
E-mail: Info@madeiraorchid.com   
www.madeiraorchid.com

císařské zahrady 
Usedlost Quinta do Monte byla kdysi domovem Císaře 
Karla I. (posledního panovníka habsburské říše), který 
zde i zemřel. Mezi další známé postavy, které obdivovaly 
tuto zahradu patřila i sochařka Lourdes de Castro. Zahra-
dy byly zrekonstruovány a nesou název Quinta Jardins do 
Imperador.
Pro návštěvníky je zde kavárna, která se nachází ve známé 
věži Malakof. Tato věž je zajímavá nejen díky architektuře, 
ale také díky tomu, že nabízí překrásný výhled na romanti-
ckou krajinu v okolí Monte a na  Funchal. Poblíž se nachází 
stejnojmenná zahrada, sestávající z malé fontány obklo-
pené obrovským záhonem s různobarevnými růžemi.
Je otevřeno od pondělí do soboty, od 9 do �7:�0.

Caminho do Pico - Monte
Telefon: (+�5�) �9� 780 4�0
www.regency-hotels.com nebo www.cm-funchal.pt

městské zahrady 
Městská zahrada s rozlohou 8�00 m�, která je také známá 
pod názvem Zahrada Královny Amélie, se nachází na se-
verní straně Avenidy Arriagy. 
Kdysi zde byl františkánský klášter.Na jednom z trávníků je 
doposu kamenný erb tohoto kláštera. 
V zahradě je flóra z Madeiry i z ostatních částí světa. 
Nejvýznamnější rostliny jsou označeny informačními 
štítky.
Tato zahrada se nachází v centru města. Je zde také jezero 
a potok, ve kterém jsou ryby. Jsou zde vystavena umělecká 
díla. K pořádání kulturních akcí slouží auditorium.
Av. Arriaga – Funchal
Telefon: (+�5�) �9� ��� 50�
Fax: (+�5�) �9� ��� 50�
E-mail: parquesjardinscemiterios@cm-funchal.pt
www.cm-funchal.pt
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panoramatická zahrada (jardim panorâmico) 
Panoramatická zahrada se nachází v turisticky 
nejnavštěvovanější části Funchalu, mezi promenádou 
„Passeio Público Marítimo” a ulicí „Estrada Monumental”, v 
„Sítio da Ajuda”.
V této zahradě je vegetace uspořádána do čtyř hlavních 
kategorií: původní pobřežní flóra, původní flora, která se 
nachází ve střední nadmořské výšce, kaktusy a sukulenty, 
a flóra tropického pásma.
Z této zahrady je překrásný výhled na Atlantický oceán.
Je otevřeno od 07:00 do ��:00.
Estrada Monumental – Funchal
www.cm-funchal.pt

zahrada santa luzia (jardim de santa luzia) 
Prostor kolem bývalé továrny Hinton, ve které se vyráběl 
rum z cukrové třtiny, med a cukr, byl přeměněn na zele-
nou zónu v centru Funchalu.
Vysoký starý komín, který patřil ke staré továrně, zůstal 
zachován jako vzpomínka na významné postavení cukro-
varnictví na Madeiře. Celková rozloha této zelené zóny 
je přibližně ��700 m�. Je zde pět různých tématických 

zahrad: Amfiteátrová zahrada (Jardim do Anfiteatro), Tro-
pická zahrada (Jardim Tropical), Vodní zahrada (Jardim da 
Água), Terasovitá zahrada (Jardim dos Socalcos) a Zahra-
da lesa Laurissilva (Jardim da Laurissilva).
Je otevřeno denně, od 08:00 do 09:00.
Rua de Janeiro, �� - Funchal

zahrada Roseiral da Quinta do Arco 
V zahradách Quinta do Arco v Arco de São Jorge na sever-
ním pobřeží ostrova se nachází jedna z největších sbírek 
růží v Portugalsku, jsou zde i některé ohrožené druhy.
V této zahradě je více než �000 různých druhů růží. Jsou 
zde k vidění staré i nové druhy, popínavé růže i běžné 
růžové keře. Nejvýznamnější a nejvzácnější rostliny jsou 
označeny informační popiskou, na které je uveden název 
a druh. 
Od dubna do prosince, je otevřeno denně, od �0:00 do 
�8:00.
Roseiral da Quinta do Arco 
Sítio da Lagoa 
9��0-0�8 Arco de São Jorge 
Telefon: (+�5�) �9� 570 �50
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Fax: (+�5�) �9� 570 �59
Email: info@quintadoarco.com
www.quintadoarco.com

park Santa Catarina
Park Santa Catarina, který má rozlohu asi ��000 m�, se na-
chází mezi Avenida do Infante a Avenida Sá Carneiro. Při 
pohledu směrem ze zátoky na Ponta do Garajau je krásný 
výhled na Funchal. Velká trávnatá plocha tohoto parku 
je obklopena květinovými záhony s rostlinami z celého 
světa.
K dalším zajímavým místům patří Kaple Santa Catarina, la-
guna a ostrov s různými druhy ptactva. 
V období letního času je otevřeno od 07:00 do ��:00

V období zimního času je otevřeno od 08:00 do �9:00 
Av. do Infante – Funchal

městský park v monte
Park v Monte nebo Park Leite Monteiro je nejvýše 
položenou městskou zahradou. Nachází se ve výšce 
550 m, rozloha tohoto parku je ��000 m�. Je zde hodně 
původních a exotických rostlin a také řada stoletých 
stromů. 
Tento park ochlazuje potok, který ústí v jeho jižní části. 
Kousek od vchodu u Larga da Fonte ve stínu košatých 
platanů je hudební pavilón a pramen Panny Marie s výk-
lenkem, ve kterém je obraz Panny Marie z Monte. 

ekologický park ve funchalu
Tento park se rozkládá na ploše přibližně �000 hektarů. 
Díky velkým rozdílům v nadmořské výšce a velkému 
množství vodních toků se tento park může pochlu-
bit rozmanitou původní flórou. Byly zde vypěstovány 
stromy jako například vavřín zápašný, (Ocotea foetens), 
vavřín azorský (Laurus azorica), hruškovec indický (Persea 
indica) a „kanárský eben“ (Apollonias barbujana). V částech 
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parku s vyšší nadmořskou výškou se dobře daří keřům, 
převažuje vřesovec a brusnice (Vaccinium padifolium). V 
nadmořské výšce od �550 do ��00 metrů je k vidění vel-
mi vzácný madeirský jasan horský (Sorbus maderensis). Na 
madeirském souostroví hnízdí celá řada ptačích druhů. 
Další zajímavostí v tomto parku je unikátní stará studna, 
která sloužila ke skladování ledu. 
Je otevřeno denně, od 00:09 do �7:00.
Estrada Regional,  �0�, č �59
Ribeira da Cales – Monte 
Telefon: (+�5�) �9� 784 700
Fax: (+�5�) �9� 784 8��
E-mail: pecof@cm-funchal.pt
www.cm-funchal.pt 

lesopark ribeiro frio
Tento lesopark se nachází �7 km od Funchalu. Údolí Ribei-
ro Frio je známé svými překrásnými zahradami, ve kterých 
rostou rostliny a stromy v naprostém souladu. Většina fló-
ry v tomto parku je velmi vzácná. Je to skvělé místo pro 
pěší výlety.  Horský chodník, který spojuje Ribeiro Frio s 
Balcões nám nabízí překrásný výhled na vznešenou kra-

jinu v hlubokém údolí Ribeira do Faial a skalní amfiteátr 
v centrálním horském masivu jehož součástí je i nejvyšší 
hora ostrova Pico Ruivo. 

lesopark queimadas 
Queimadas je izolovaná oblast, která se nachází 5 km od 
Santany. Tento lesopark je ideálním místem pro pikniky 
a pěší výlety. 
Ze Santany se vydejte směrem na západ až k místu, kde se 
silnice mění v horskou cestu, která vede přes horskou lou-
ku s hlodášovými keři, hortensiemi a divokými květinami 
až do překrásného lesoparku. Je zde Casa das Queimadas, 
původní dům s doškovou střechou, který využívají lesní 
správci. 

laurissilva – vavřínový prales, 
přírodní dědictví Unesco

Navštivte prales na Madeiře, který v roce �4�9 při svém 
příjezdu na ostrov objevil João Gonçalves Zarco se svými 
společníky. 



��. průvodce po madeiře a porto santo

Tento prales byl prohlášen přírodním dědictvím Unesco 
kvůli své jedinečnosti, různorodosti a míry v jaké se do-
choval do dnešních dní. Toho bylo dosaženo díky res-
pektu Madeiřanů k přírodnímu dědictví. 
UNESCO prohlásila les Laurissilva za světové přírodní 
dědictví dne 2. prosince 1999. 
Na procházky tímto unikátním lesa budete potřebovat 
více času. Jeho počátky sahají až do třetihor. Přežil i pos-
lední výskyt ledovců v této oblasti. Ledovce sahaly až k 
Makaronesii, tzn., Madeiře, Azorským ostrovům, Kanár-
ským ostrovům a Kapverdským ostrovům.

Přibližně ��.000 hektarů pokrývají na Madeiře lesy tohoto 
typu. Je zde celá škála druhů fauny a flóry, vyskytují se zde 
i ojedinělé druhy, jako například madeirská orchidej 
(Dactylorhiza foliosa). 
Prohlédněte si obrovské stromy z čeledi vavřínovitých: 
vavřín zápašný, Ocotea foetens, vavřín azorský, Laurus Azo-
rica, hruškovec indický, Persea indica a vavřín kanárský, 

Apollonias barbujana a další, například jochovec (Clethra 
arborea) nebo jalovec cedrovitý (Juniperus cedrus). Dále si 
zde můžete prohlédnout keře, kapradiny, mechy, lišejníky, 
játrovky a další rostliny typické pro les Laurissilva.
Endemický holub trokaz (Columba trocaz), který je typi-
ckým obyvatelem pralesa Laurissilva, je symbolem Ma-
deirského přírodního parku. 
Vydejte se na prohlídku tohoto ojedinělého lesa, který je 
opravdovou živou relikvií.

Bude líbit každému, kdo má rád přírodu! 

přírodní rezervace
Soubor chráněných území a částí moří patří mezi 
nejdůležitější přírodní dědictví madeirských ostrovů. Z 
toho důvodu je Madeira skvělou destinací pro všechny 
zájemce o ekoturistiku. 
Madeirský přírodní park byl založen v roce �98�. Jeho hla-
vním posláním  je zajištění ochrany přírodního dědictví 
na Madeiře. Je klasifikován jako biogenetická rezervace, 
ve které se nachází unikátní flóra a fauna. 
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Madeirský přírodní park se rozkládá přibližně na �/� úze-
mí souostroví. Jednotlivé části jsou klasifikovány jako ná-
rodní park, chráněná přírodní oblast, chráněná krajinná 
oblast a rekreační oblast.

Národní park ostrovů Desertas (Pustých ostrovů) je 
domovem tuleně středomořského (Monachus mona-
chus). Vzhledem k jeho ojedinělému výskytu byla jeho 
přítomnost hlavním důvodem pro zřízení parku v roce 
�990.

Národní park ostrovů Selvagens (Divokých ostrovů) 
se nachází v nejižnějším cípu portugalského teritoria. 
Byl založen v roce �97� a je jedním z nejstarších národ-
ních parků v Portugalsku. Díky ideálním podmínkám pro 
hnízdění mořských ptáků jsou tyto ostrovy považovány za 
ptačí rezervaci.

Národní park Garajau byl založen v roce �98� a je jedi-
nou mořskou rezervací. 
Park je domovem celé řady velkých ryb, jednou z nich je i 
kanic guaza (Epinephelus guaza), a také dalších druhů, kte-

ré žijí v pobřežních vodách.
Rezervace je považována za jednu z hlavních destinací 
pro amatérské potápěče. Toto místo je nejenom unikátní 
vědeckou laboratoří, ale také místem pro rekreaci.

Národní park Rocha do Navio v Santaně byl založen v 
roce �997 na základě žádosti místních obyvatel. Park tvoří 
mořský pás, který je potenciálním přirozeným prostředím 
tuleně středomořského, a malý ostrov, na kterém roste 
řada vzácných rostlin, které jsou typické pro  Makaroneské 
útesy.

Ve východní části Madeiry se rozkládá Národní park Pon-
ta de S. Lourenço, který byl založen v roce �98�.
V tomto parku můžete pozorovat specifické zástupce 
fauny a flóry,endemické skupiny rostlinných a zivocis-
ných druhů, které jsou úzce spjaty s místním prostředím. 
K výuce ochrany životního prostředí slouží pozorovací 
stanoviště. 
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Připravte se na objevování fantastické přírody během 
nezapomenutelných pěších výletů po úbočích hor. Od 
nadmořské výšky 0 metrů do 1862 metrů nad mořem 
vám zaručujeme vzrušující zážitky!

Díky kulturním památkám a přírodnímu bohatství jsou 
pěší výlety jednou z nejvyhledávanějších turistických 
aktivit.
Hodně turistů přijíždí na Madeirské ostrovy poznávat tu-
ristické trasy, objevovat potěšení z blízkého kontaktu s 
přírodou.
Vydejte se na výlet po pěšinách podél zavlažovacích 
kanálů levadas do vnitrozemí ostrova a užívejte si 
překrásné výhledy na panenskou přírodu.

Levadas je specifický původní zavlažovací systém. 
Tyto kanály jsou svědectvím o obrovském úsilí předků 
Madeiřanů, kteří vybudovali tento systém, aby přivedli 
vodu z horských pramenů na stráně hor a do údolí. 

Po celé Madeiře je asi 1400 km levadas, které čekají na 
to, až je objevíte v překrásné krajině.

levady
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Drsný madeirský reliéf a horské prostředí jsou kombina-
cí, která zaručuje, že stezky jsou ve výjimečně krásném 
prostředí. Celé souostroví nabízí i velmi zajímavé alter-
nativy, můžete se rozhodnout pro výlet v horách, lese a 
po pobřeží nebo se můžete rozhodnout pro stezku, která 
kombinuje všechna tato prostředí. 
Většina stezek je vhodná pro turisty každého věku. Další 
informace získáte v turistické informační kanceláři nebo 
ve specializovaných publikacích. Nezapomeňte, že na 
tyto pěší výlety potřebujete vhodnou obuv.

Pokud máte zájem o pěší výlety v přírodě, kupte si je u  
cestovních kanceláří nebo agentur, které organizují výlety 
s horským vůdcem.
Na tyto výlety nikdy nechoďte sami. Vždy si vezměte 
dostatek vody, jídla, svítilnu, svetr a pohodlné pohorky s 
podrážkou, která neklouže.

Na těchto krásných stezkách mohou turisté každého 
věku obdivovat přírodní krásy ostrova Madeira které 
navzdy zustanou ve vasi pameti.
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wellness
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Objevte atmosféru dokonalé harmonie mezi člověkem 
a přírodou na Madeiře, kde rčení “ve zdravém těle zdra-
vý duch” dostává nový význam.

Madeira je dlouhodobě vyhledávanou destinací také 
vzhledem k terapeutickým účinkům místního klimatu při 
léčbě přetrvávajících respiračních obtížích. Návštěvníkům 
nabízí výborné podmínky k péči o zdraví. 

Ponořte se do klidných a průzračných vod ostrova a rela-
xujte. Můžete k tomu využít výtažky z řas a rostlin, vůně ros-
tlin, čerstvý vzduch a mírné klimatické podmínky. Objevte 
pohostinnost ostrova a oceánu prostřednictvím pokrmů, 
které také prospějí vašemu zdraví. Užívejte si přírodních 
krás a odpočiňte si od hluku a shonu velkoměsta. 
Většina hotelů nabízí následující zařízení: bazény, sauny, 
posilovny, tenisové kurty a masáže. Některá centra, 
která jsou zaměřena na péči o zdraví, kombinují zdravo-
tní a kosmetické postupy jako například thalassotera-
pie, hydromasáže, turecké lázně, masáže a kosmetické 
kůry.

Pro náročnější zákazníky je na Porto Santo centrum tha-
lassoterapie, v tomto moderním centru vám zkušení 
specialisté poskytnou kůry zaměřené na prevenci i léčbu. 
Písek na Madeiře obsahuje velké množství minerálů a je 
vynikajícím doplňkem léčby revmatických onemocnění.
Prostředí na madeirských ostrovech je prospěšné pro 
vaše zdraví, je to přírodní rezervace a najdete zde vše, co 
potřebujete pro relaxační nebo i povzbuzující dovole-
nou v kteroukoli roční dobu. 
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gastronomie
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Na madeirských ostrovech objevíte jídla typická pro ten-
to region, která jsou připravena z těch nejkvalitnějších 
surovin. Naleznete zde také řadu restaurací, které se 
zaměřují na mezinárodní kuchyni. 

Vzhledem k tomu, že je Madeira ostrov, velká většina res-
tauracích nabízí vynikající pokrmy z plodů moře a ryb. 
Mezi místní speciality patří pokrmy z korýšů, chobotnic, 
krevet nebo steaky z tuňáka a filety z espady (tkanicni-
ce atlantské) šupinoploutevce.
Musíte ochutnat tradiční místní pokrmy jako například 
steak z tuňáka s kukuřičným chlebem nebo vynikající 
grilované hovězí na vavřínovém rožni s chlebem ze sla-
dkých brambor “bolo do caco”. 
Mezi další tradiční pokrmy patří domácí kuskus, domácí 
chleba ze sladkých brambor a marinované vepřové.
Milovníci ovoce budou mít pocit, že se ocitli v ráji! 
Tropické ovoce jako mango, banány, avokádo, anona 
síťkovaná a maracuja se zde vyskytují v hojném množství 
a jejich exotická příchuť je perfektním zakončením oběda 
nebo večeře. Můžete si je dopřát čerstvé nebo v pudinku, 
šlehané pěně nebo ve zmrzlině. 

Pro ty, kteří rádi mlsají, je zde velký výběr cukrovinek. 
Mezi tradiční speciality patří medový koláč a medový 
chlebíček, které obsahují velmi výrazné suroviny jako je 
koření a med z cukrové třtiny. Tvarohové dorty a fenyklo-
vé bonbony patří také k vyhledávaným cukrovinkám. 
Na své si přijdou i milovníci nápojů; čerstvé džusy se 
připravují z maracuji, papaji a kvajavi.  V nabídce je také  
pověstna  “poncha”, které se připravuje z pálenky z cukro-
vé třtiny, medu a citronu a samozřejmě proslulá madeir-
ská vína, která se podávají jako aperitiv nebo se přidávají 
do kávy.

Ochutnejte některý z výborných nápojů!
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madeirské 
víno
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Jedinečná půda a klimatické podmínky na Madeiře, 
používaný výrobní postup a unikátní odrůdy vína, to 
vše přispívá k tomu, že madeirské víno je jedinečné. 

Toto víno bylo vybráno pro oslavu nezávislosti Spojených 
států amerických dne 4. července �77�. Ve svých hrách ho 
uvádí i Shakespeare. Toto víno také obdivují významní stá-
tní představitelé, princové, generálové i řada dobrodruhů. 
Madeirské víno je poklad.
Ocenění sklízí po celém světě, vyrábí se už déle než pět 
set let. Tento “nektar bohů” je jedním z nejvýznamnějších 
madeirských produktů.
Při pohledu na vinohrady, které se choulí na malých po-
zemcích - poios (terasách), jež se obdělávají pouze ručně, 
máte možnost obdivovat dlouhodobé úsilí obyvatel Ma-
deiry. 
Pěstuje se zde více než �0 odrůd madeirské vinné révy, 
mezi nejlepší však patří Sercial, Boal, Verdelho a Malva-
sia. 
Jedno z nejznámějších suchých vín se vyrábí z odrůdy 
Sercial. Toto světlé víno má silné aroma a je ideální jako 
aperitiv. Verdelho patří mezi nejlepší polosuchá vína. Má 

zlatavou barvu, jemnou chuť a výrazné aroma a hodí se ke 
všem druhům jídel. Boal je polosladké, jemné, ušlechtilé 
víno s tmavě zlatou barvou, je výborné k pečenému 
masu nebo dezertům. Mezi jednotlivými chody nebo k 
dezertům je ideální bohaté víno Malvasia, je to sladké, 
červené víno, které má plnou chuť a intenzivní aroma.

Znalci vína by měli přijet na Madeiru v září, kdy probíhá 
na Madeiře vinobraní a slavnosti vína. Je to hold tomuto 
starému nápoji, který je známý na celém světě.

Ochutnejte sklenku a připijte si madeirským vínem na 
zdraví…
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kultura
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Poznejte rozsáhlé kulturní dědictví, které vás zavede 
až do doby, kdy byl ostrov osídlen. Navštivte muzea 
kostely, paláce a sídla. Poznejte lidové zvyky, folklór a 
umění. 

památky
Ve Funchalu je hodně zajímavých historických pamá-
tek a jsou zde turisticky velmi atraktivní místa, včetně 
kostelů, kaplí a pevností. Velká většina z nich patří mezi 
národní kulturní památky nebo jsou památkově chráněné. 
Jejich krásu si budete ještě dlouho pamatovat. 

Mezi nejvýznamnější historické památky patří: Palácio 
de São Lourenço (palác sv. Lorence), Forte de Pico 
(pevnost Pico), katedrála Sé, Colégio ou dos Jesuítas 
(kostel kolegia nebo také jezuitský kostel, Convento de 
Santa Clara, Kostel de São Tiago a Mercado Municipal 
(Městská tržnice). 

Při prohlídce ostrova máte příležitost poznat památky, 
které jsou součástí historie souostroví, a sochy, které jsou 

vzpomínkou na významné historické osobnosti, například 
objevitele Madeiry, João Gonçalves Zarca.
Historické budovy - quintas - tvoří také součástí ubyto-
vacích kapacit, protože některé z nich byly přestavěny 
na sofistikovaná ubytovací zařízení pro rodiny. Madeirské 
quinty, kdysi s´dla princu a aristkratu predstavuji jednu z 
alternativ ubytováni, stejne jakosiechtické domy.

muzea
Návštěvníkům, kteří mají rádi intenzivní a pestré kulturní 
aktivity, se bude na Madeiře určitě také líbit! Artefakty 
související s historii a kulturou souostroví Madeira jsou k 
vidění v řadě muzeí.

muzeum současného umění 
Nachází v pevnosti S. Tiago, je zde stála expozice sbírky 
současného portugalského umění od šedesátých let mi-
nulého století do současnosti. Jsou zde také pořádány 
krátkodobé výstavy děl moderních umělců. 
Je otevřeno od pondělí do soboty, od �0:00 do ��:�0 a od 
�4:00 do �7:�0. V neděli a o svátcích je zavřeno.



�8. průvodce po madeiře a porto santo

Rua do Portão de São Tiago – Fortaleza de São Tiago 
90�0-�50 Funchal
Telefon: (+�5�) �9� ��� �40
Fax: (+�5�) �9� ��� �48
E-mail: mac.funchal.drac@madeira-edu.pt
www.culturede.com nebo www.museumac.com

muzeum sakrálního umění 
V tomto muzeu je vystavena sbírka obrazů vlámských 
mistrů a náboženských soch ze šestnáctého až osm-
náctého století a zlatých objektů ze sedmnáctého a 
osmnáctého století. 
Je otevřeno od pondělí do soboty, od �0:00 do ��:�0 a od 
�4:�0 do �8:00. V sobotu od �0:00 do ��:00. V neděli a o 
svátcích je zavřeno.

Rua do Bispo ��,
9000-07� -Funchal
Telefon: (+�5�) �9� ��8 900
Fax: (+�5�) �9� ��� �4�
E-mail: masf@netmadeira.com 
www.museuartesacrafunchal.org

muzeum mário barbeito de vasconcelos 
V tomto muzeu je umístěna sbírka věnovaná Kryštofu 
Kolumbovi. Expozice zahrnuje mapy, tiskopisy, vzácné 
knihy, mince a objekty, které souvisí s historií Madeiry.
Je otevřeno od pondělí do pátku, od �0:00 do ��:00 a od 
�4:�0 do �9:00. V sobotu od 09:�0 do ��:00. V neděli a 
během svátků je zavřeno.

Avenida Arriaga 48
9000-0�4 Funchal
Telefon: (+�5�) �9� ��� �57
Fax: (+�5�) �9� ��� 89�
E-mail: diogosshop@sapo.pt 
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muzeum henrique e francisco franco 
V tomto muzeu je vystavena jedna z nejcennějších sbí-
rek tisků, kreseb a soch, které vytvořili bratři Henrique 
a Francisco Francové. Dílo těchto madeirských umělců je 
významným mezníkem v portugalském umění konce de-
vatenáctého století a počátku dvacátého století. 
Je otevřeno denně, od pondělí do pátku, od �0:00 do 
��:�0 a od �4:00 do �8:00. V sobotu, v neděli a během 
svátků je zavřeno. 

Rua João de Deus ��
9050-0�7 Funchal
Telefon: (+�5�) �9� ��0 ���
Fax: (+�5�) �9� ��� 7��
E-mail: museu.franco@cm-funchal.pt
www.cm-funchal.pt

přírodovědecké muzeum
Nachází se v Madeirské botanické zahradě. Je zde vysta-
vena velmi cenná sbírka dokumentů, které dokládají 
bohaté přírodní dědictví madeirského souostroví a dy-

namiku tohoto prostředí. 
Je otevřeno každý den od 09:00 do �7:�0. �5. Dne  �5. pro-
since je zavřeno.

Caminho do Meio - Qt. do Bom Sucesso
Telefon: (+�5�) �9� ��� �00
Fax: (+�5�) �9� ��� �0�

muzeum frederico de freitas 
Právník Frederico da Cunha e Freitas, který žil v tomto 
domě v románském stylu, vytvořil sbírku „objets d’art”. Ma-
deirská regionální samospráva nechala tento dům opravit. 
Tato působivá sbírka zahrnuje staré kachlíky tzv. azule-
jos, džbány, čajníky, keramiku, sakrální sochy, staré tisky a 
neoklasický a secesní nábytek.
Je otevřeno od úterý do soboty, od �0:00 do �7:�0. V 
neděli, pondělí a během svátků je zavřeno. 

Calçada de Santa Clara 7
9000-0�� Funchal
Telefon: (+�5�) �9� �0� 570
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Fax: (+�5�) �9� �0� 580
E-mail: cmffreitas@sapo.pt
www.museumac.com nebo www.culturede.com 

muzeum quinta das cruzes
Tato quinta postavená v barokním stylu byla kdysi domo-
vem guvernéra Funchalu. V současné době je zde epozice 
dekorativního umění s rozsáhlými sbírkami portugal-
ského a zahraničního nábytku ze šestnáctého až devate-
náctého století, porcelánu z Evropy a objekty portugal-
ské Východoindické společnosti, portugalské keramiky 
ze sedmnáctého až devatenáctého století, indo-portu-

galských a evropských uměleckých předmětů ze slono-
viny, soch vlámských a portugalských mistrů z patnác-
tého až osmnáctého století, Betlémů z osmnáctého a 
devatenáctého století, a obrazů a tisků ze šestnáctého 
až devatenáctého století.
Je otevřeno od úterý do soboty, od �0:00 do ��:�0 a od 
�4:00 do �7:�0. V pondělí a během svátků je zavřeno.

Calçada do Pico �
9000-�0� Funchal
Telefon: (+�5�) �9� 740 �70
Fax: (+�5�) �9� 74� �84
E-mail: museuquintadascruzes@museuquintadascruzes.
com nebo mqc@netmadeira.com
www.museuquintadascruzes.com

městské muzeum ve funchalu (přírodovědecké) 
V devatenáctém století byl tento dům sídlem hraběte z 
Carvalhal. Dnes je zde umístěna cenná expozice sbírek 
zaměřených na faunu, flóru a geologii madeirského sou-
ostroví. Toto muzeum také zastřešuje vědecký výzkum v 



 průvodce po madeiře a porto santo. ��

oblasti Makaronesie. 
Je otevřeno od úterý do pátku, od �0:00 do �8:00. V so-
botu, neděli a o svátcích je otevřeno od ��:00 do �8:00. 
V pondělí a během některých svátků je zavřeno (�. led-
na, masopustní úterý, Boží hod velikonoční, �5. dubna,�. 
května, ��.srpna, �5. prosince a ��. prosince).

Rua da Mouraria ��
9004-54� Funchal
Telefon: (+�5�) �9� ��9 7��
Fax: (+�5�) �9� ��5 �80
E-mail: mmf@cm-funchal.pt
www.cm-funchal.pt nebo www.culturede.com

muzeum de fotografia vicentes 
Tento dům kdysi sloužil jako domov a atelier Vicentovi 
Gomes da Silva, průkopníkovi fotografování v Portugal-
sku. V muzeu je výstava materiálů, které se používaly 
jako fotografické pozadí, fotoaparátů a negativů, které 
nashromáždily čtyři generace fotografů rodiny Vincente 
během více než jednoho století. Jsou zde také archívy fo-

tografií dalších fotografů.
Je otevřeno od pondělí do pátku, od �0:00 do ��:�0 a 
od �4:00 do �7:00. V sobotu, neděli a během svátků je 
zavřeno.

Rua da Carreira 4�
9000-04� Funchal
Telefon: (+�5�) �9� ��5 050
Fax: (+�5�) �9� ��8 7�4
E-mail: photographia.vicentes.drac.srec@gov-madeira.pt 
www.museumac.com nebo 
www.photographiamuseuvicentes.com.pt

muzeum madeirského vína
Nachází se v budovách postavených v barokním stylu, 
ve kterých se vyrábělo, skladovalo, prodávalo a odkud se 
i vyváželo madeirské víno. Jsou zde nejstarší vinné skle-
py na Madeiře. Ve sbírkách jsou také dopisy od slavných 
osobností, dokumenty od anglických společností, které 
založily Madeirskou vinařskou společnost, knihy, přístroje, 
které se používaly při výrobě vína, lis na víno ze sedmnác-
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tého století a další historické objekty. Je zde i vinný bar, kde 
návštěvníci mohou ochutnat a nakoupit víno. Je otevřeno 
od pondělí do pátku, od 09:�0 do �8:�0. V sobotu od �0:00 
do ��:00. V neděli a během svátků je zavřeno.
Prohlídky s průvodcem v angličtině nebo němčině 
jsou od pondělí do pátku v �0:�0, �4:�0, �5:�0 a ��:�0, 
v portugalštině v ��:�0 a �5:�0, ve francouzštině a 
španělštině v ��:�0. V neděli jsou prohlídky s průvodcem 
v angličtině, portugalštině a němčině v ��:00. Prohlídky s 
průvodcem v ruštině pouze na vyžádání (předem). Ote-
vírací doba a časy prohlídek mohou být změněny bez 
předchozího oznámení. 

Adegas de S. Francisco, Avenida Arriaga �8
9000-0�4 Funchal
Telefon: (+�5�) �9� 740 �00
Fax: (+�5�) �9� 740 ���
E-mail: rt@madeirawinecompany.com
www.madeirawinecompany.com

městské muzeum cukru 
Nachází se v bývalé rezidenci vlámského obchodníka, 
Joãa Esmeralda. Expozice tohoto muzea je tematicky 
zaměřena na výrobu a vývoz cukru na Madeiře v pat-
náctém a šestnáctém století. Je otevřeno od �0:00 do 
��:�0 a od �4:00 do �8:00, od pondělí do pátku. V sobotu, 
neděli a během svátků je zavřeno. 

Praça Colombo 5
9000-��0 Funchal
Telefon: (+�5�) �9� ��� 9�0
Fax: (+�5�) �9� �4� 87�
E-mail: museuacucar@cm-funchal.pt 
www.cm-funchal.pt  

muzeum madeirské krajky
Představuje historii vyšívání na Madeiře, jsou zde vysta-
veny vzácné výšivky, krajky, gobelíny a intarzie. Výšivky 
a krajky jsou vystaveny v kontextu odlišných prostředí a 
předmětů. Je otevřeno od pondělí do pátku, od 09:�0 
do ��:�0 a od �4:00 do �7:�0, V sobotu, neděli a během 
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svátků je zavřeno. 

Rua Visconde do Anadia 44
9050-0�0 Funchal
Telefon: (+�5�) �9� ��� �00
Fax: (+�5�) �9� ��4 79�
E-mail: ivbam.sra@gov-madeira.pt 
www.bordadomadeira.pt 

muzeum elektřiny - casa da luz
Je umístěno v objektu bývalé elektrárny ve Funchalu, která 
byla odstavena v roce �989. Jsou zde vystaveny technické 
exponáty, které jsou více než padesát let staré. Je otevřeno 
od úterý do soboty, od �0:00 do ��:�0 a od �4:00 do �8:00. 
V neděli, pondělí a během svátku je zavřeno.

Rua da Casa da Luz �
Telefon: (+�5�) �9� ��� 480
Fax: (+�5�) �9� ��� 990
E-mail: mcl@eem.pt 
www.eem.pt  

”svět vzpomínek” – j. c. abreu
Zde je představena sbírka objektů, které ze svých cest přivezl 
João Carlos Abreu, bývalý Regionální tajemník pro turistiku 
a kulturu. Celá expozice úzce souvisí s jeho životem. Kromě 
toho, že se jedná o vynikající muzejní exponáty, je tato sbírka 
i velmi rozsáhlá. Součástí muzea je i čajovna. Je otevřeno od 
úterý do soboty, od �0:00 do �7:00. V neděli, pondělí a o svá-
tcích je zavřeno.

Calçada do Pico �
9000-0�� Funchal
Telefon/ Fax: (+�5�) �9� ��5 ��� 
e-mail: cccumjcna@netmadeira.com nebo 
cccsc.drac@madeira-edu.pt
www.universodememorias.com

muzeum v monte palace
Nachází se v tropické zahradě Monte Palace a jsou zde 
umístěny dvě stálé expozice. První je sbírka minerálů a 
druhá je sbírka současného zimbabwského sochařství. 
Sochy vytvořili umělci z umělecké komunity v Tengenenge, 
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Henry Munyaradzi a Bernard Matemera, a pochází z pade-
sátých a šedesátých let minulého století. Sbírka minerálů je 
řazena podle estetických měřítek. Velká většina minerálů je 
z Brazílie, Portugalska, Peru a Severní Ameriky. Je otevřeno 
denně od �0 do ��:�0. Dne �5. prosince je zavřeno.

Caminho do Monte �74
Telefon: (+�5�) �9� 74� �50 nebo �9� 78� ��9 
Fax: (+�5�) �9� 78� �7�
E-mail: info@montepalace.com
www.montepalace.com  

muzeum hraček
Zahrnuje expozici historických hraček José Manuela 
Borgese Pereiry, která je obohacena sbírkami dalších 
soukromých sběratelů. Součástí muzea je také kavárna/ 
restaurace. Je otevřeno od úterý do soboty, od �0:00 do 
�0:00. V neděli od ��:�0 do �8:�0. V pondělí a o svátcích 
je zavřeno.

Rua da Levada dos Barreiros 48

9000-0�� Funchal
Telefon: (+�5�) 9�9 9�� 7��. 

ribeira brava 
madeirské etnografické muzeum
Etnografická výstava, která se nachází v barok-
ním panském sídle, je ilustrací madeirské kultury a 
společnosti. Ve výstavních síních s dočasnými expozice-
mi jsou představena témata vztahující se k tradiční ma-
deirské kultuře. Je otevřeno od úterý do neděle, od �0:00 
do ��:�0 a od �4:00 do �8:00. V pondělí a během dnů 
svátků je zavřeno. 

Rua de S. Francisco �4
9�50-��� Ribeira Brava
Telefon: (+�5�) �9� 95� 598
Fax : (+�5�) �9� 957 ���
E-mail: museuetnografico@clix.pt nebo 
m.etnografico.drac@madeira-edu.pt
www.museumac.com nebo www.culturede.com
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calheta 
centrum umění casa das mudas
Toto kulturní zařízení, které se nachází v Calhetě je 
rozděleno na dvě části: panské sídlo postavené v 
šestnáctém století, které patřilo vnučce João Gonçal-
vese Zarca, objevitele Madeiry, a nové moderní křídlo. 
Je otevřeno od úterý do neděle, od �0:00 do ��:00 a od 
�4:00 do �8:00. V pondělí je zavřeno.  

Vale de Amores, 9�70-���Calheta
Telefone: (+�5�) �9� 8�0 900
Fax: (+�5�) �9� 8�0 9��
E-mail: centrodasartes@netmadeira.com 

São vicente
vápencová cesta – muzejní centrum
Význam tohoto centra spočívá v tom, že jsou zde uloženy vel-
mi cenné přírodní a kulturním sbírky. Jeho celková rozloha je 
rozloha tohoto centra je přibližně ��000 m�. Můžeme si zde 
prohlédnout vápencové s vápencovou peci, která je zrejme 
jedinou svého druhu v Evropě Kromě souboru fosílií, jejichž 

stáří je více než 5 milionů let, je zde i exhibice zemědělských 
objektů, jako jsou například, stáje, seníky, pěstební plochy a 
levadas (vodní kanály), což je typický krajinotvorný prvek na 
Madeiře.
Expozice prezentuje tematiku následujících oblastí: přírodní 
hodnoty, dědictví venkova, výroba vápna a obchod. Je 
otevřeno od úterý do neděle, od �0:00 do �8:00. Prohlídka s 
průvodcem je v sobotu, po předchozí objednávce, od �0:00 
do �7:00.

Rota da Cal – muzejní centrum
Associação Rota da Cal 
Sitio dos Lameiros
9�40-��� S. Vicente
Telefon: (+�5�) �9� 84� 0�8
Fax: (+�5�) �9� 84� 0��
Mobil:( +�5�) 9�50��4�8
E-mail: rotadacal@solarbica.com 
www.madeirarotadacal.com 
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ponta delgada 
muzeum Dr. Horácia Benta de Gouveia

Horácio Bento de Gouveia, madeirský učitel, novinář a 
autor řady publikací, se narodil v tomto domě ze sedm-
náctého a osmnáctého století s typickými madeirskými 
architektonickými prvky. Je zde expozice starožitných 
předmětů a objektů spjatých s prací tohoto spisova-
tele.
Je otevřeno od pondělí do soboty, od �5:00 do �8:00. V 
neděli a během svátků je zavřeno.

Sítio dos Terços, Vila de Ponta Delgada
Telefon: (+�5�) �9� 8�� ��� 
E-mail: cmdrhbg@yahoo.com   

arco de são jorge
muzeum vína Arco de São Jorge 

Muzeum se nachází u výzkumného vinohradu. Toto mu-
zeum se zaměřuje na podporu informovanosti o vínech 
vyráběných na madeirských ostrovech. Součástí expo-
zice je zařízení, které se používá při výrobě vína. Můžete 

si prohlédnout také zahradu sousedící s tímto objektem.
Je otevřeno od úterý do soboty, od �4:00 do �8:00. Mimo 
tyto dny můžete muzeum navštívit pouze po předchozí 
rezervaci.

Sítio da Lagoa 
9��0-0�8 Arco de São Jorge
Telefon: (+�5�) �9� 578 �0�
Fax: (+�5�) �9� 578 ���

caniçal 
muzeum velryb

Pro veřejnost bylo otevřeno v roce �989. Je zde vystave-
na velrybářská loď a i část vorvaně. K dalším exponátům 
patří velrybí kosti a zuby, fotografie a obrazy s tematikou 
velryb. 
Je otevřeno od úterý do soboty, od �0:00 do ��:00 a od 
��:00 do �8:00. V pondělí a během svátků je zavřeno. 

Largo Manuel Alves, Vila do Caniçal
9�00-0�� Caniçal
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Telefon: (+�5�) �9� 9�� 858
Fax: (+�5�) �9� 9�� 859
E-mail: geral@museudabaleia.org
www.museudabaleia.org 

porto santo 
Kolumbův dům   

Kolumbův dům je tvořen dvěma budovami, starší z nich 
se datuje do doby jeho života na tomto ostrově. 
Můžeme v něm vidět portréty Kolumba od ��. do �9. sto-
letí a mapy, na kterých jsou zachyceny jeho cesty. Provo-
zní doba: od �0 do ��:�0 a od �4:00 do �7:�0, v neděli od 
�0 do �� hodin. V pondělí a o svátcích je zavřeno. 
V létě: červenec až září, úterý až sobota, od �0 do ��:�0 a 
od �4:00 do �9:00, v neděli od �0 do �� hodin. V pondělí 
a o svátcích je zavřeno. 

Travessa da Sacristia � až 4
9400-�7� Porto Santo
Telefon: (+�5�) �9� 98� 405 
Fax: (+�5�) �9� 98� 840

E-mail: casacolombo@casacolombo.pt nebo casacolom-
bo.drac.srtt@gov-madeira.pt 
www.museucolombo-portosanto.com 
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Na Madeiře si užijete hodně zábavy, protože se rádi ba-
víme a jsme rádi, když se bavíte s námi! Slavnosti, festi-
valy a výstavy čekají na vás!

Kromě přírodních krás, výborných podmínek ke koupání a 
příznivých klimatických podmínek po celý rok, jsou na Ma-
deirských ostrovech pořádány zajímavé kulturní, sportovní 
a společenské akce. 
Jsou oblíbené mezi místními obyvateli a přispějí k tomu, že 
na svoji dovolenou budete rádi vzpomínat.
Mezi nejvýznamnější akce patří: tradiční karneval, slavnos-
ti květin, slavnosti vína, oslavy příchodu Nového roku a 
atlantický festival. 

turistický festival na ostrovech 
madeira
Program je rozdělen do dvou hlavních okruhů, jeden je pro 
organizované skupiny podél levad (vodních kanálů) pos-
tavených během kolonizace souostroví, druhý je po turis-
tických trasách v doprovodu průvodců. Festival se koná v 
lednu, trvá pět dní. 
Účastníci mají na výběr z dvaceti turistických tras, všechny 

zajímavé 
akce
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z nich jsou doporučeny Regionální  samosprávou na 
Madeiře. Pro každý den mají účastníci k dispozici seznam 4 
turistických tras s odhadem doby pro jejich zdolání a úrovní 
obtížnosti.
Tento festival má také silný společenský aspekt. Účastníci 
mají možnost navštívit a poznat madeirské ostrovy, obje-
vit prales Laurissilva, který je zapsán na seznamu UNESCO 
jako světové přírodní dědictví. Účastníci z jiných zemí strá-
ví týden s jedním společným cílem – užít si aktivní a zdraví 
prospěšnou dovolenou v přímém kontaktu s přírodou.

festival závodů v orientačním běhu 
na madeiře
Regionální sekretariát pro turistiku a dopravu, prostřednictvím 
Regionálního úřadu pro turistiku, pořádá každý rok v lednu 
Festival závodů v orientačním běhu na Madeiře. Tato akce 
je kombinací soutěže a odpočinku (Madeirské turistické 
centrály).
Tento festival vám nabízí úzký kontakt s přírodou, každý 
účastník si může vybrat svoje tempo podle svých schop-
ností. Máte na výběr od nejkratší až po nejdelší tratě, které 
jsou k dispozici všem milovníkům sportu uprostřed krásné 

přírody.

karneval
V pátek před masopustním úterým se město probouzí do 
zvuků živé hudby, samby a karnevalového průvodu, který 
vnáší dobrou náladu do celého města. Na námestí Praça 
do Município se konají večerní představení po celou dobu 
pětidenního karnevalu.
Sobotní večer je věnovaný velké přehlídce alegorických 
vozů, jež představují kreativní úsilí jednotlivých škol.
Masopustní úterý je dnem, kdy Funchal překypuje ve-
selím. Tisíce účastníků karnevalu z celého ostrova pocho-
dují v karnevalovém průvodu před místními obyvateli a 
zahraničními turisty, kteří se brzy nechají vtáhnout do veselí 
průvodu masek Cortejo Trapalhão.
Během karnevalu jsou ulice Funchalu vyzdobeny a všude 
zní karnevalová hudba.
Veselte se a bavte se také! 
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golfový turnaj 
madeira island open
Madeira – ostrov věčného jara je skvělou destinací pro všechny 
milovníky golfu. Výroční turnaj Madeira Open je jedním z 
nejvýznamnějších golfových turnajů na madeirských ostro-
vech a je součástí golfového turnaje evropské PGA. Madeira 
Open se koná v březnu na golfovém hřišti Santo da Serra.
Madeira je golfovým rájem, nenechte si ujít tento evropský 
turnaj. Bude mít také příležitost poznat další golfová hřiště 
na Madeiře a na Porto Santo. 

slavnosti květin
Každý rok po Velikonocích se Funchal promění v podium 
luxusní požitky pro naše smysly během každoročních 
slavností květin. Tento festival je oslavou jara a rozkvětu, 
který je na Madeiře výraznější díky subtropickému klimatu, 

ve kterém se nachází. 
Slavnost začíná v sobotu ráno dětským průvodem. Tisíce 
dětí ve stejnokrojích pochodují k Praça do Município v cen-
tru města a staví zeď z květin nazvanou Zeď naděje. 
V neděli je další  výjimečna akce, Velký květinový průvod. 
Desítky alegorických vozů a stovky účastníků předvádějí 
květiny, které rostou na Madeiře. Vzduch je plný jemné a 
opojné vůně květin.
V rámci těchto slavností probíhají další akce, které jsou 
také oslavou smyslů: soutěž ve výzdobě oken, folklor-
ní přehlídky, koncerty klasické hudby a varietní 
představení. 

Přijeďte s námi přivítat jaro!

atlantický festival 
Atlantický festival se koná v červnu. Tato přehlídka kultury a 
zábavy má tři různé části: Madeirský hudební festival, Mezi-
národní soutěž ohňostrojů a umělecká vystoupení v ulicích 
města. 
Hudební festival poskytuje obyvatelům i turistům výjimečnou 
příležitost k poslechu klasické hudby v prostředí architektoni-
ckých skvostů.
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Soutěž ohňostrojů nabízí jedinečné zážitky kombinací ná-
dherných obrazů vytvořených pyrotechnikou a libozvučnou 
hudbou. Každou sobotu večer soutěžící ze všech koutů světa 
baví publikum. Nejlepší pyrotechnické skupiny z celého světa 
každý rok okouzlují Funchal během jedné z nejvýznamnějších 
pyrotechnických show.
V červnu je v hlavním městě Madeiry bohatý kulturní a zábavní 
program, jsou to nezapomenutelná a magická představení 
vynikajících umělců a hudebníků.

jízda okolo madeiry v historických 
vozech
Je to akce, která je vyhrazena pro klasické a historické vozy. 
Je registrovaná v pravidelných jízdách FIA (FIA Historic 
Regularity Rallies) a je také uvedena v kalendáři FIVA (In-
ternational Federation of Vintage Vehicles) pro kategorii A. 
Účast je omezena standardy této Federace a Mezinárodní 

automobilové federace (FIA). Účastnický vůz musí být v 
původním provozuschopném stavu.
Celá soutěž trvá čtyři dny, je dlouhá asi 400 km a vede po 
klikatých madeirských silnicích. Účastníci této soutěže si 
mohou vychutnat úžasné přírodní scenérie celého ostrova. 
Jízda okolo Madeiry v historických vozech se koná na konci 
června.
http://madeiraclassicrally.com 

jazzový festival ve funchalu
Festival pořádá radnice ve Funchalu. Během let se festival 
stal velmi prestižní akcí. Scházejí se zde významní národní a 
mezinárodní jazzový hudebníci a skupiny. Festivalem žije celý 
Funchal, živá hudba je slyšet na ulicích a v barech. Ulice se 
také mění v podia pro pro vystoupení. Jazzový festival ve Fun-
chalu trvá tři dny.
Na začátku června si nenechte ujít tři letní noci s jazzovou hu-
dbou v jedinečné prostredí Jardins Quinta Magnolia.
www.funchaljazzfestival.com
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rally vinho madeira
Rally Vinho Madeira, mezinárodně uznávaná akce, je největší 
automobilová akce v tomto regionu. Můžete zde vidět 
nejznámější osobnosti ze světa automobilových soutěží.
Soutěž se koná po dobu dvou dnů v různých částech os-
trova během prvního srpnového týdne. Tisíce diváků si 
užívají vzrušení, které přináší rychlost závodních vozů, umění 
soutěžních jezdců a krásné madeirské hory. 
www.ralivm.com 

slavnosti vína
Slavnosti vína, pokud konají v zacátku Zari, v době, kdy 
začína Vinobrani Celem v Ostrově. Behem nich jsou k viden 
staré madeirské zvyky, které pochází z období osídlení Ma-
deiry.
Ve Funchalu a Estreito de Câmara de Lobos jsou během vi-
nobraní pořádány hudební a taneční akce. Návštěvníci, kteří 

se vydají do tradičních vinic, mohou ochutnat víno nebo se 
mohou podívat na sklizeň vína a na tradiční průvod sběračů 
vína v Estreito de Câmara de Lobos.
Tento festival má všechny charakteristické rysy tradičního 
madeirského folklorního festivalu; představení místních 
kulinářských specialit, živých tradic a hodně zábavy. 

kolumbův festival
V září se koná ve Vile Baleira týdenní festival věnovaný 
mořeplavci Kryštofu Kolumbovi, který strávil část svého 
života na Madeiře.
Tento festival je připomínkou pobytu Kryštofa Kolumba na 
Madeirských ostrovech během jeho výpravy do Ameriky a 
doby, kdy byly objevovány nové světadíly. 
Návštěvníci mohou navštívit hudební představení a výsta-
vy, shlédnout pouliční a středověká představení. Divade-
lní spodobnění příjezdu Kolumba a jeho následovníků u 
pobřeží, a historický průvod jsou připomínkou této význam-
né historické události.

oslava příchodu nového roku
Madeira je místo, kde oslavujeme život. Na konci každého 
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roku si připomínáme ukončení dalšího z ročních cyklů 
našeho života.
Křesťanská tradice, která je hluboce zakořeněná v madeir-
ských zvycích, spojená s projevy radosti z příchodu nového 
roku je připomínána během bohatého kulturního, etno-
grafického a uměleckého programu. Tato slavnost probíhá 
od prosince až do začátku ledna, do předvečera svátku Tří 
králů. 
Amfiteátr v zátoce ve Funchalu se ve druhé polovině listo-
padu promění v obrovský Betlém nasvícený tisícovkou 
světel a hlavní ulice města se změní ve slavnostní scénu 
výjimečné krásy.
Madeira jako ostrov oslav. Slaví se všude, v hotelích, res-
tauracích, barech a na ulicích. Desetiminutový Novoroční 
ohňostroj je odpalován z padesáti různých míst. 
Tato show působí jako nový úsvit, který předznamenává 
příchod nového života!
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nakupování



 průvodce po madeiře a porto santo. 45

K nezapomenutelné dovolené patří i krásné suvenýry. 
Při procházkách po hlavních ulicích Funchalu objeví-
te obchody a obchůdky, ve kterých se prodává široký 
sortiment zboží – výrobky spjaté s místním regionem 
a také výrobky od portugalských a mezinárodních 
designérů.

Pokud jste unavení, navštivte jednu z kaváren v centru a 
dopřejte si nápoj z čerstvého ovoce. 
Pokud vám můžeme poradit, tak si kupte madeirskou 
výšivku. Je to hodnotná vzpomínka na vaši dovolenou, 
která vám vydrží několik generací a je mezinárodně uz-
návaná. Madeirská výšivka, kterou najdete na kapesnící-
ch i ubrusech, to představují opravdová umělecká díla.
Mezi další regionální rukodělné výrobky patří proutěné 
košíky, podnosy nebo křesla. 
Výrobky z pleteného proutí najdete na celém ostrově, 
ale centrem výroby je Camacha. Zde si vyberte z široké 
škály tvarů a velikostí.
Pokud ve vinném sklípku nebo ve vinotéce ochutnáte 
madeirské víno, určitě si budete chtít přivést tento vý-
borný mok domů. 

Madeirské květiny, jako například orchideje, strelície, 
protey a toulitky, jsou pro mnoho návštěvníků těmi 
nejkrásnějšími suvenýry. Koupíte je na mnoha mís-
tech ve Funchalu, v Městské tržnici, u stánků nebo v 
květinářství. 
Městská tržnice, která je také známá jako Mercado dos 
Lavradores, čili tržnice „rolníků“, je další místo, které mu-
síte navštívit. Je to skutečné nákupní centrum,  místní-
ch produktů, jako je, exotické ovoce, zeleninu, ryby a 
květiny, výrobky z pleteného proutí, menší koberce a 
známé madeirské boty.
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Sport
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Vypravte se na výlet do hor, poznejte levadas a užijte 
si čistý vzduch nebo objevte přírodní poklady při 
potápění v hlubokém Atlantickém oceánu. Ať se ro-
zhodnete pro cokoliv, vždy pocítíte blízkost přírody!

Pokud jste vyznavačem aktivní dovolené vězte, že  toto 
souostroví nabízí vynikající přírodní podmínky pro vy-
sokohorskou turistiku.
Můžete se rozhodnout pro pěší túry, horolezectví, 
canyoning, safari v terénním voze, výlet na horském 
kole nebo výlet na koni. To všechno pro vás bude zdro-
jem nezapomenutelných zážitků.
Mezi jednou z nejoblíbenějších sportovních aktivit patří 
vysokohorská turistika.
Let rogalem a padákem patří k dalším atraktivním 
sportům vzhledem k tomu, že na ostrově jsou pro ně ide-
ální povětrnostní podmínky. Pokud se rádi potápíte, máte 
na výběr z nepřeberného množství míst v oceánu.
Při potápění uvidíte kanice hnědého, delfíny nebo 
tuleně.
Ponořte se do vln v Jardim do Mar, Paul do Mar nebo S. 
Vicente. Vydejte se na projížďku na surfu, windsurfingu, 

jet ski nebo vodních lyžích.
Pokud rádi chytáte ryby, pokuste se ulovit marlína mo-
drého.
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� TOURS Pěší výlety
Telefon: (+�5�) 9�9 �5� 5��

A PASSO DE BURRO Jízda na oslech 
Telefon: (+�5�) 9�4 ��4 ���/9�9 0�9 4�� Rekreační aktivity
E-mail: apassodeburro@gmail.com
www.apassodeburro.com

ADVENTURE KINGDOM Tematické výlety 
Telefon: (+�5�) 9�8 �0� 870 Rekreační aktivity
Fax: (+�5�) �9� �00 79� Pěší výlety 
E-mail: johnathandavid@gmail.com Jízda terénním vozem
 Pozorování fauny a flóry

ALBATROZ DO MAR  Sportovní rybaření  
Telefon: (+�5�) �9� ��� ��� Jízda lodí
E-mail: albatrozdomar@sapo.pt

AGONN´S AVENTURA Pozorování fauny 
Telefon: (+�5�) 9�9 000 �8�/9�9 0�0 488 Organizování 
E-mail. : agonnsaventura@gmail.com Sportovních
 adrenalinových aktivit

ALLES Pěší výlety
Telefon: (+�5�) 9�5 0�� ��7 Jízda terénním vozem
Fax: (+�5�) �9� 77� 7�7    
E-mail: alles@netmadeira.com

www.alles-madeira.com

ANIMADEIRA Organizování  
Telefon: (+�5�) 9�5 0�� ��9/9�5 0�� ��� Sportovních
E-mail: maapita@netmadeira.com  adrenalinových aktivit
ffigaroa@netmadeira.com

ÁREA CAPITAL Organizace tematických 
Telefon: (+�5�) 9�5 0�� ��9 okruhů (tříkolky)
Fax: (+�5�) �9� ��7 �5�    
E-mail: juansilva.rps@mail.telepac.pt

ATALAIA Jízda lodí 
Telefon: (+�5�) �9� 9�4 ���  Sportovní rybaření   

BALLON VISION Organizování 
Telefon: (+�5�) �9� �8� 700/ 9�7 ��� 757 Sportovních
Fax.: (+�5�) �9� �8� 70� adrenalinových aktivit
E-mail:balloon@netcabo.pt
www.madeira-balloon.com

BIKE & LIFT Turistické výlety
Telefon: (+�5�) 9�� �55 �7�  Výlety na kole 
E-mail.:  info@bike-lift.net

BOTAS DAS SETE LÉGUAS Pěší výlety
Telefon: (+�5�) 9�4 ��� �09

sportovní a relaxační aktivity (společnosti s licencí)
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E-mail: botas7leguas@free.fr

BY NATURE  Pěší výlety
Telefon: (+�5�) 9�5 0�� ��7 Turistické výlety
E-mail: info@bynature.eu Výlety na kole
www.bynature.eu Jízda terénním vozem

CHRISTA DORNELD, Unipessoal, Lda Pěší výlety
Telefon: (+�5�) 9�7 497 �05/�9� 9�0 9�0
Fax: (+�5�) �9� 9�4 555
E-mail: christa@madeirawandern.com
www.madeirawandern.com

COLDFLAME – ENDURO Jízda terénním vozem
Telefon: (+�5�) �9� 774 �9�
Fax: (+�5�) �9� 774 �94
E-mail: coldflame-enduro@netmadeira.com
www.endurotouren-madeira.com

DIVING PLACES Potápění 
Telefon: (+�5�) 9�� 498 059 Jízda lodí 
 Pozorování ptáků

DOURO ACIMA Tematické výlety
Telefon: (+�5�) �9� �0� 085
Fax: (+�5�) �9� �0� 085
E-mail: madeira@douroacima.pt

EL TOUR Pěší výlety 
Telefon/Fax: (+�5�) �9� 757 0�8 Turistické výlety Výlety na kole
E-mail: eltour@netmadeira.com Jízda terénním vozem

EMA FREITAS & CAN, LDA. Jízda lodí 
Telefon: (+�5�) �9�7����8 Pozorování ptáků
Fax: (+�5�) �9�7��545
E-mail: info@bonita-da-madeira.com
www.bonita-da-madeira.com

ESCAPADA DOS CAVALEIROS Jízda na koni
Telefon: (+�5�) 9�� ��� �5� / �9� 945 945
Fax: (+�5�) �9� 945 954
E-mail: horseridingescapada@netmadeira.com

ESSÊNCIA Adrenalinové sportovní aktivity 
Telefon: (+�5�) 9�� 58� �99 Pěší výlety
E-mail: josesilvestre75@hotmail.com Trekkingové výlety

EXEL Computer System PLC – Sucursal Jízda lodí 
Telefon: (+�5�) 9�8 ��� �78 Sportovní a rekreační rybaření 
E-mail: ricardomadgouveia@gmail.com 

FÁBRICA DE FESTAS Rekreační aktivity
Telefon: (+�5�) �9� ��� 008
Fax: (+�5�) �9� ��4 ���
E-mail: fabrica.festas@siram.pt
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www.siram.pt

FIND YOUR WAY Pěší výlety 
Telefon: (+�5�) �9� ��8 5�8/ 9�� 55� ��� Jízda terénním vozem 
Fax: (+�5�) �9� ��8 ���
E-mail: rfreitas@netmadeira.com

FISH MADEIRA PESCA DESPORTIVA Sportovní a 
Telefon: (+�5�) �9� 75� �85/9�7 599 990   rekreační rybaření 
E-mail: bristow@fishmadeira.com
www.fishmadeira.com

FUN CENTROS TEMÁTICOS Historické a kulturní aktivity
DO FUNCHAL Rekreační aktivity
Telefon: (+�5�) �9� 000 770
Fax.: (+�5�) �9� 000 789
E-mail: info@storycentre.com
www.storycentre.com

GALO DIVING –  MANTADIVING Potápění
Telefon: (+�5�) �9� 9�0 9�9
Fax: (+�5�) �9� 9�5 588
E-mail: stefan@mantadiving.com
www.mantadiving.com

GAVIÃO Jízda lodí 
Telefon: (+�5�) �9� �4� ��4 / 9�9 587 9�5 Potápění 

Fax.: (+�5�) �9� 70� 40� Pozorování velryb a delfínů
E-mail.: gaviaomadeira@netmadeira.com Pronájem lodí 
 (s posádkou nebo bez posádky)

HARMONY IN NATURE, Unipessoal, lda Canyoning
Telefon: (+�5�) 9�7 05� �00 Rekreační aktivity

HIPICENTER Jízda na koni
Telefon: / Fax.: (+�5�) �9� 98� �58
Telefon: (+�5�) 9�7 775 54�
E-mail: hipicenter@yahoo.com
http://hipicenter.tripod.com

HORIZONTE DO ATLÂNTICO Trekkingové výlety
Telefon: (+�5�) 9�� �90 79� Potápění 
Fax: (+�5�) �9� �80 0�� Canyoning
E-mail: venturadomar@iol.pt Jízda lodí
www.venturadomar.com Pozorování ptáků  
 Rekreační aktivity

IMPERATOURS Tematické výlety
Telefon/Fax: (+�5�) �9� 9�5 80�    
E-mail: imperatours@netmadeira.com

J. J. TOURS Adrenalinové sportovní aktivity 
Telefon: (+�5�) 9�7 ��4 578 Jízda terénním vozem
E-mail: joaosilva�9�8@hotmail.com

sportovní a relaxační aktivity (společnosti s licencí)
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KLUBE KLIPPE Paint-ball
Telefon: (+�5�) 9�8 ��0 498/�9� ��7 �75 Pěší výlety 
Fax: (+�5�) �9� ��8 ��8 Turistické výlety
E-mail: klubeklippe@gmail.com Výlety na kole
www.klubeklippe.pt

LAZER NATURE Pěší výlety
Telefon: (+�5�) 9�5 �05 4��/9�� 00� 0�5 Tematické výlety
/�9� 7�8 55� 
Fax: (+�5�) �9� 774 ��0
E-mail: lazernature@hotmail.com

LEISURELITE Pěší výlety
E-mail: info@madeira-leisurelite.com Tematické výlety
www.madeira-leisurelite.com Adrenalinové sportovní aktivity  
 Nautické aktivity

LOBOSONDA Sportovní a rekreační rybaření 
Telefon: (+�5�) 9�8 400 980/ 9�47�0�59 Jízda lodí 
Telefon/Fax:( +�5�) �9� 77� 58� Pozorování a plavání 
E-mail: info@lobosonda.com s kytovci
www.lobosonda.com

LUME & GOUVEIA jízdy historickými vozy
Telefon: (+�5�) 9�� 457 88� 
Telefon: (+�5�) �9� 77� 477

LUPA MÁGICA Sportovní a rekreační rybaření 
Tel.: (+�5�) 9�� �09 7�7 
E-mail: captmvlee@biggamecharters.com
www.biggamecharters.com

M. GAVINA Sportovní a rekreační rybaření 
Tel.: (+�5�) 9�� 04� 40� 
E-mail.: marciagav@hotmail.com

MADEIRA AVENTURA Horolezecké aktivity 
Tel.: (+�5�) 9�4 54� 79� Trekkingové výlety 
Fax: (+�5�) �9� 7�4 ��7 Canyoning
E-mail: geral@madeiraventura.com
www.madeiraventura.com

MADEIRA BIG GAME FISHING  Sportovní a rekreační rybaření 
Actividades Náuticas, Lda 
Tel.: (+�5�) �9� ��7 ��9
E-mail:  madeirafishing@mail.telepac.pt
www.madeiragamefishing.com

MADEIRA BLUE SUN Pěší výlety 
Tel.: (+�5�) �9� 94� 0�5 / 9�� 55� �58 Tematické výlety
Fax: (+�5�) �9�94�0�5
E-mail: andrenobrega@madeirabluesun.com
www.madeirabluesun.com
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MADEIRA DIVE POINT Potápění
Telefon: (+�5�) �9� ��9 579/  Pozorování a plavání s kytovci
9�7 7�� �9�/ 9�9 �5� �5�  Pozorování ptáků
Fax: (+�5�) �9� ��9 579  pronájem lodí 
E-mail: info@madeiradivepoint.com  (s posádkou nebo bez posádky)
www.madeiradivepoint.com    

MADEIRA EXPLORERS Pěší výlety
Telefon: (+�5�) �9� 7�� 70�
Fax: (+�5�) �9� 7�� 4�4
E-mail: info@madeira-explorers.com
www.madeira-explorers.com

MADEIRA OCEANO’S Potápění
Telefon: (+�5�) 9�� 409 780/ 9�8 479 9��
Fax: (+�5�) �9� 5�� 0�5
E-mail: admin@madeiraoceanos.com
www.madeiraoceanos.com

MADEIRA WIND BIRDS Pozorování ptáků 
Telefon: (+�5�) 9�7 777 44� Pěší výlety
Fax: (+�5�) ��9�777744� Tematické výlety
E-mail: info@madeirabirds.com Pozorování fauny, flory a  
www.madeirawindbirds.com geologických formací

MAR DOURADO Jízda lodí 
Telefon: (+�5�) 9�� 970 789 / 9�5 �54 78� Sportovní a rekreační 

E-mail: cjorps@hotmail.com  rybaření 
 Sportovní aktivity na moři a pronájem lodí
 (s posádkou nebo bez posádky)

MAR TURQUESA Jízda lodí 
Telefon: (+�5�) 9�� �48 77� Sportovní a rekreační rybaření 

MHSE – Madeira Happy Pěší výlety
Star Excursions, Lda Tematické výlety
Telefon: (+�5�) �9� 7�8 4�� / 9�9 9�� 7��
E-mail: madeirahappytours@gmail.com

MOUNTAIN EXPEDITIONS Pěší výlety
Telefon: (+�5�) 9�8 555 85�
E-mail: mountain.expeditions@hotmail.com

MUNDO DA IMAGINAÇÃO Tematické aktivity
Telefon: (+�5�) �9� 700 700
Fax: (+�5�) �9� 700 70�
E-mail: sun@madeira-magic.com
www.madeira-magic.com

NATOURS Adrenalinové sportovní aktivity
Telefon: (+�5�) �9� ��4 ��7/ 9�� 445 �79 Jízda terénním vozem
E-mail: luis.natours@gmail.com
E-mail: natours@life.com.pt

sportovní a relaxační aktivity (společnosti s licencí)
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NATURCRUISE, Lda Potápění
Telefon: (+�5�) 9�7 ��5 4�� / 9�8 0�9 ��4 Nautické aktivity
E-mail: geral@magosdiving.com
www.magosdiving.com

NATURFREUND REISEN Jízda terénním vozem
Telefon: (+�5�) �9� ��0 70�  Sportovní a rekreační rybaření 
Fax: (+�5�) �9� ��0 70�
naturfreundemadeira@hotmail.com

NAUTIPOS FISHING Jízda lodí
Telefon: (+�5�) 9�� �07 595 Pozorování a plavání s kytovci 
 pronájem lodí (s posádkou nebo bez posádky)
 
NAUTISANTOS Jízda lodí
Telefon: (+�5�) 9�9 9�� ���/�9� ��� ��� Sportovní nebo 
Fax: (+�5�) �9� ��� ���  turistický 
E-mail: nautisantos@netmadeira.com  lov ryb 
www.nautisantosfishing.com Potápění

OLIESLAGERS Tematické výlety
Telefon: (+�5�) 9�� 98� ���
E-mail: lifeandfun.inn@gmail.com
www.olieslagers.pt

ONDA CLÁSSICA Jízdy historickými vozy
Telefon: (+�5�) �9� 9�0 9�0

Fax: (+�5�) �9� 9�4 555
E-mail: office@ondaclassica.com
www.ondaclassica.com

PALHEIRO GOLF Golf
Telefon: (+�5�) �9� 790 ��0
Fax: (+�5�) �9� 79� 45�
E-mail: reservations@palheirogolf.com
www.palheirogolf.com

PARADISE ISLAND, Unipessoal, Lda Jízda lodí
Telefon: (+�5�) 9�4 00� 98� Pozorování a plavání s kytovci  
 Sportovní a rekreační rybaření 

PASSEIOS VIRTUAIS Pěší výlety 
Telefon: (+�5�) 9�9 4�8 50�/  Jízda terénním vozem
9�� 059 �0�/9�7 ��� 589
E-mail: reservas@passeiosvirtuais.com

PORTO SANTO SUB Potápění
Telefon: (+�5�) 9�� 0�� 997
Fax: (+�5�) �9� 98� �59
E-mail: geral@portosantosub.com
www.portosantosub.com

PRAZER DO MAR Jízda lodí
Telefon: (+�5�) �9� ��4 900 Potápění
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E-mail: info@madeiracatamaran.com Hlubokomořské potápění  
www.madeiracatamaran.com a šnorchlování 
 Pozorování a plavání s kytovci
 Pozorování ptáků 
 Pronájem lodí (s posádkou nebo bez posádky)

PRIDE OF MADEIRA Pěší výlety 
Telefon: (+�5�) �9� 9�� 004/9�9 077 7�0 Tematické výlety
Fax: (+�5�) �9� 9�� 004
E-mail: info@prideofmadeira.com
www.prideofmadeira.com

PROVA RADICAL Jízda lodí
Telefon: (+�5�) 9�� 848 4�4 Potápění
 Pozorování a plavání s kytovci
 Pozorování ptáků
 Pronájem lodí (s posádkou nebo bez posádky)

QUADRICÓDIGO- Representação Eventos Jízda lodí 
e Náutica Unipessoal, Lda. Potápění 
Telefon: (+�5�) 9�� 0�� ��0 Hlubokomořské potápění,
  hlubokomořský rybolov  
  a šnorchlování
 Pozorování a plavání s kytovci
 Pozorování ptáků 
 Pronájem lodí (s posádkou nebo bez posádky)

QUINTA DO LORDE Přístav pro malé lodě
Tel.: (+�5�) �9� 9�9 �00/�9� 9�9 �0�
Fax: (+�5�) �9� 9�0 �0�
E-mail: geral@quintadolorde.pt
www.quintadolorde.pt

RHEA DIVE- Actividades Marítimo Potápění 
Turísticas, Lda. Jízda lodí
Tel.: (+�5�) 9�4 500 557/9�7 578 �0�/ Pronájem lodí   
9�9 80� �8� (s posádkou nebo bez posádky)
www.rheadive.com

ROTA DOS CETÁCEOS Pozorování velryb a delfínů
Tel.: (+�5�) �9� �80 �00/ 9�8 8�8 �4�
Fax.: (+�5�) �9� �80 �0�
E-mail: geral@rota-dos-cetaceos.pt
www.rota-dos-cetaceos.pt

RR TOURS Pěší výlety
Tel.: (+�5�) �9� 7�4 7�� Pronájem lodí
Fax.: (+�5�) �9� 7�4 7�8  (s posádkou nebo bez posádky) 
E-mail:rrtours.madeira@mail.telepac.pt  Jízda lodí

SAFARI COMPANY Jízda terénním vozem
Tel.: (+�5�) 9�9 8�4 485
Fax: (+�5�) �9� �4� ��4
E-mail: safaricompany@portugalmail.pt

sportovní a relaxační aktivity (společnosti s licencí)
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www.madeira-safaris.com

SANTA MARIA Jízda lodí
Telefon: (+�5�) �9� ��5 �95
Fax: (+�5�) �9� ��0 ��7
E-mail: nau.santa.maria@mail.telepac.pt
www.santamariacolombo.com

Sociedade Turística Palheiro Jízda lodí
Ferreiro, S.A. Pozorování a plavání s kytovci
Telefon: (+�5�) �9� 790 �50  Sportovní rybaření   
Fax: (+�5�) �9� 794 9�5
E-mail: casa.velha@palheiroestate.com
www.palheiroestate.com ou www.madeira-marlin.com

SPAZIO TURISMO, Unipessoal Lda Pěší výlety
Telefon: (+�5�) 9�9 4�5 �79 Tematické výlety
Fax: (+�5�) �9� 75� �0�
E-mail: giordano@sapo.pt

STRESSZERO Jízda lodí
Telefon: (+�5�) �9� �05 7�0
Fax: (+�5�) �9� �05 705
E-mail: regency@madeiraregency.pt
www.regency-hotels-resorts.com

TERRAS D’AVENTURA Pěší výlety

Telefon: (+�5�) �9� 708 990 / 9�� 7�� 70� Turistické výlety
Fax: (+�5�) �9� 708 999  Výlety na kole 
E-mail: terrasdeaventura@mail.telepac.pt  Canyoning 
www.terrasdeaventura.com Jízda terénním vozem
 Jízda na kajaku 

TRUE SPIRIT Pěší výlety
Telefon: (+�5�) 9�8 ��9 50� Rekreační aktivity 
 Výlety na kole
 Jízda terénním vozem

TUBARÃO MADEIRA Potápění
Telefon: (+�5�) �9� 709 ��7 / 9�5 0�� ���
Fax: (+�5�) �9� 794 ��4
E-mail: tubarão.madeira@netmadeira.com
www.scuba-madeira.com

TURIMAR Jízda lodí
Telefon: (+�5�) �9� 9�� 4��
Fax: (+�5�) �9� 9�� ��8

VEREDAS DO SOL Pěší výlety
Telefon: (+�5�) �9� �00 777/  Trekkingové výlety
9�5 0�� ��5/9�5 07� 8�7
Fax: (+�5�) �9� ��7 ��7
E-mail: franz@veredasdosol.com
www.veredasdosol.com
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sportovní a relaxační aktivity (společnosti s licencí)

VIA ACTIVA Pěší výlety
Telefon: (+�5�) 9�� 8�� �99  Organizování 
E-mail: viactiva@gmail.com Sportovních/adrenalinových 
 aktivit

VIDA Y MONTAÑA Pěší výlety 
Telefon: (+�5�) 9�9 5�� 9��

VIP IN PARADISE Tematické výlety
Telefon: (+�5�) 9�� �08 8��
E-mail: vipinparadise@sapo.pt

VISÕES AQUADÉLICAS Jízda lodí
Telefon: (+�5�) 9�7 044 ��7
E-mail: info@belugasubmarine.net
www.belugasubmarine.net

ZONCAT Jízda lodí
Telefon: (+�5�) �9� 708 990 Pozorování a plavání s kytovc
Fax: (+�5�) �9� 708 999 Pronájem lodí  
    (s posádkou nebo bez posádky)
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sportovní infrastruktura
sportovní park, água de pena 
(parque desportivo água pena - machico) 

Tento sportovní areál se nachází pod letištní ranvejí na 
ploše �05�00 m�. Je zde několik víceúčelových hřišť, 
kde se dá hrát hokej, futsal, házená, basketbal, volejbal, 
fotbal, tenis, squash a řada dalších sportů. 
Je otevřeno denně od �0:00 do ��:00. (Pokud máte zájem 
navštívit toto centrum, udělejte si rezervaci předem).

Sports Park Água de Pena 
Sítio da Queimada 
9�00-�0� Água de Pena - Machico 
Telefon: (+�5�) �9� 9�� ��� 
E-mail: gabineteapoio@cm-machico.pt  
www.cm-machico.pt  

sportovní centrum  ribeira brava 
(centro desportivo – ribeira brava)
Toto nové sportovní centrum se nachází severně od 
křižovatky u nájezdu na dálnici v údolí Ribeira Brava. Jsou 
zde sportovní haly s přibližnou rozlohou sportovišť �0 
tisíc metrů čtverečních. Najdete zde fotbalová hřiště, 
sportoviště pro futsal a tenisové kurty. Je zde i krytá 
víceúčelové sportovní hala a cyklistická trať. 
Jsou zde také dvě dětská hřiště, travnaté plochy, bar a 
podzemní parkoviště. 
Je otevřeno denně od 09:00 do ��:00.

Sportovní centrum Ribeira Brava 
Sitio da Fajã da Ribeira 
9�50 Ribeira Brava 
Telefon: (+�5�) �9� 950 ��0; Fax: (+�5�) �9� 950 ��9 
E-mail: info@centrodesportivodamadeira.com 
www.centrodesportivodamadeira.com 
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golf
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Historie golfu na Madeiře sahá do roku 1937, kdy tři 
britské rodiny, Milesovi, Leacockovi a Blandyovi, ne-
chaly postavit první devíti-jamkové hřiště.

V celém regionu je nyní celkem 7� jamek na třech golfo-
vých hřištích, dvě z nich jsou na Madeiře, jedno s �8 ja-
mkami a druhé s �7 jamkami. Třetí je na Porto Santo s �7
jamkami, devět z nich je na pitching a putting. Tři gol-
fová hřiště na Madeirských ostrovech se mohou po-
chlubit vynikajícími podmínkami pro golf a překrásnou 
přírodou v okolí hřišť. 
Na ostrovech je kompletní zařízení pro hráče golfu se 
všemi typy handicapů, včetně luxusních hotelů. Pro milo-
vníky golfu je Madeira rájem na zemi. Souostroví je ideál-
ním místem pro hráče golfu.
Golfový kalendář je velmi nabitý a zahrnuje také Ma-
deira Island Golf Open, který je součástí evropské PGA. 
Tento turnaj, který je jedním z nejvýznamnějších golfo-
vých turnajů v celém regionu, se koná každý rok na jaře.

golfové hřiště santo da serra  

Golfové hřiště Santo da Serra je díky překrásným 
výhledům z hor na moře považováno za jedno z 
nejkrásnějších hřišť v Evropě.

Navrhoval jej Robert Trent Jones a bylo otevřeno v roce 
�99�. Nachází se nedaleko od Funchalu v Santo da Serra. 
Z Mezinárodního letiště na Madeiře jste tady za necelých 
�5 minut.
Hřiště má par 7�, �7 jamek a celkovou plochou � 0�9 
metrů. Nachází se zde rozsáhlé fairwaye, greeny a výběr 
odpališť pro všechny kategorie hráčů.

Santo António da Serra 
9�00-�5� Machico
Telefon: (+�5�) �9� 550 �00; Fax: (+�5�) �9� 550 �05
E-mail: reservations@santodaserragolf.com
www.santodaserragolf.com
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golfové hřiště palheiro
Ve výšce 500 metrů nad zátokou ve Funchalu kousek od 
exotických zahrad Quinta do Palheiro se rozkládá Golfo-
vé hřiště Palheiro. Navrhoval jej Cabel Robinson a bylo 
otevřeno v roce 1993. Hřiště ideálně využívá kopcovi-
tého a svažitého terénu k tomu, aby si hráči golfu užili 
vzrušující a zajímavou hru.
V areálu golfového hřiště, které má par 7�, celkovou plo-
chou �0�5 metru a �8 jamek, je i obchod s golfovým vyba-
vením pro hráče golfu, puttovací green a driving range.

Palheiro Golfe
Rua do Balancal, �9
São Gonçalo 
90�0 - 4�4 Funchal
Telefon: (+�5�) �9� 790 ��0; Fax: (+�5�) �9� 79� 45�
E-mail: golf@palheiroestate.com
www.madeira-golf.com nebo www.palheiroestate.com
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golfové hřiště porto santo   

Golfové hřiště Porto Santo, navrhoval bývalý šampión 
Severiano Ballesteros. Brzy bude jedním z největších hřišť 
na celém souostroví s kapacitou až 500 hráčů. 
Toto hřiště  otevřeno v roce �004 má �8 jamek a par
7�. Kromě něj zde najdeme rychlý 9 jamkový pitchingový 
a puttingový okruh s �-parovými jamkami, který lze zv-
ládnout za jednu hodinu. V poslední fázi bude dostavěno 
nové �8 jamkové hřiště.

Porto Santo Golfe
Sitio das Marinhas P.O �74
9400-��� Porto Santo
Telefon: (+�5�) �9� 98� 778; Fax: (+�5�) �9� 98� 508 
E-mail: sdps@netmadeira.com   
www.portosantogolfe.com

Vzhledem k četnosti sportovních areálů na Madeiře si mi-
lovníci sportu opravdu přijdou na své. 
Pokud přijedete na dovolenou, vyzkoušejte si své sporto-
vní dovednosti v krásném přírodním prostředí!
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zajímavosti, 
které byste 
si neměli 
nechat ujít
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madeirský tematický park
Je jediný svého druhu v Portugalsku. Je to menší stálá 
expozice.
Jsou zde pavilony, které jsou věnované historii ostro-
va, vědě a tradicím. Návštěvníci si mohou vybrat mezi 
přírodou, kulturou a zábavou.
K atrakcím, které se nacházejí v tomto parku věnovaném 
historii a kultuře Madeiry, patří i replika vlaku v Monte, 
tradiční volské povozy a sítě, tradiční dům v Santaně, 
větrný mlýn, bludiště a jezírko.

Součástí tematického parku je i zahrada s madeirskou 
flórou.  
Otevírací doba: od �0:00 do �9:00
Od 9. června do ��. září �009 je otevřeno denně.
Od �4. září do �4. prosince �009 je v pondělí zavřeno.
Od �5. prosince �009 do �0. ledna �0�0 je otevřeno 
denně. �5. prosince je zavřeno.
Od ��. ledna do 8. června �0�0: v pondělí je zavřeno.

Madeirský tematický park 
Estrada Regional �0�
Fonte da Pedra
9��0-��� Santana
Telefon: (+�5�) �9� 570 4�0 | Fax: (+�5�) �9� 570 4�9
E-mail : info@parquetematicodamadeira.pt 
www.parquetematicodamadeira.pt

centrum vulkanologie a jeskyně 
svatého vincenta
Centrum vulkanologie spojuje kulturu a výuku s 
volnočasovými aktivitami. V tomto centru se zábavnou for-
mou dozvíte o zrození naší planety a o vzniku madeirských 
ostrovů, které jsou vulkanického původu.

Centrum vulkanologie mohou navštívit také návštěvníci, kteří 
si přišli prohlédnout jeskyně. Je zde i  pavilon s audiovizuální 
show, jež představuje geologický vývoj jeskyní, je zde zobra-
zena vulkanická erupce a simulovaný vznik ostrova.
Je otevřeno denně, první prohlídka začíná v �0:00, poslední v 
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Dne �5. prosince je zavřeno.  

Centrum vulkanologie a jeskyně svatého Vincenta
Sitio do Pé do Passo 
9�40-0�9 São Vicente
Telefon: (+�5�) �9� 84� 404; Fax: (+�5�) �9� 84� �84
E-mail: grutasvicente@hotmail.com 
www.grutasecentrodovulcanismo.com

centrum živé vědy
Je koncipováno jako kulturní centrum pro děti a dospělé. 
Jsou zde představeny národní a mezinárodní vědecké ex-
pozice. Toto Centrum úzce spolupracuje s Pavilonem živé 
vědy v Lisabonu. 
Najdete zde výstavní plochy s interaktivními hrami i audito-
rium se sto padesáti místy k sezení, které slouží pro pořádání 
kongresů a seminářů.

V současné době zde probíhá výstava Věda a sport, která je 
zapůjčena z Vědeckého muzea v Londýně. 
Je otevřeno od úterý do neděle a během  svátků od �0:00 do 

�9:00. V pondělí a �5. prosince je zavřeno.

Centrum živé vědy 
Rotunda do Ilhéu Mole
9�70-095 Porto Moniz
Telefon: (+�5�) �9� 850 �00
Fax: (+�5�) �9� 850 �05
E-mail: info@ccvportomoniz.com
www.ccvportomoniz.com 

centrum historie madeiry
Na tomto místě si můžete prohlédnout historii Madeiry 
od geologického formování ostrova až do současnosti. 
Prohlídka trvá asi hodinu a půl. Návštěvníci se mohou 
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seznámit s historii ostrova prostřednictvím interaktivních 
a multimediálních expozic. V Centru historie Madeiry se 
dostanete do živého kontaktu s historií.
Je otevřeno denně od �0:00 do �8:00. Dne �5. prosince 
je zavřeno.
Centrum historie Madeiry
Rua D. Carlos I, �7-�9
90�0-05� Funchal
Madeira - Portugalsko 
Telefon: (+�5�) �9� 000 770
Fax: (+�5�) �9� 000 789
E-mail: info@storycentre.com 
www.storycentre.com

centrum živé vědy – magická madeira
V tomto novém tematickém parku je část věnovaná 
“živé vědě”. Najdeme zde různé infrastruktury určené k 
odpočinku a výuce, jako je mini planetárium, auditorium 
k projekci �D filmů a prostory pro dočasné expozice, kde 
najdete vždy aktuální novinky.

Kromě toho je zde také zahrada s celkovou rozlohou 
5000 m�, která slouží jako místo pro rekreaci s výuko-
vými prvky. Záměrem bylo vytvořit prostředí, které je 
primárně zaměřené na děti, ale které rádi navštíví rodiče 
i prarodiče.
V areálu je také klub zdravého životního stylu, restaurace, 
ve které je část věnovaná pouze dětem. Slouží k pořádání 
narozeninových oslav pro děti. Najdete zde také čajovnu 
se vstupem z promenády. Samozřejmě, že jsou zde i místa 
první pomoci a také prostory pro přebalování dětí. Tento 
areál je vybaven speciálním zařízením, které usnadňuje 
přístup postiženým a starým lidem.
Centrum Magická Madeira je otevřeno od úterý do 
neděle, od �0:00 do �8:00. V pondělí, �4. prosince, �5. pro-
since, ��. prosince a �. ledna je zavřeno.

Magická Madeira
Rua Ponta da Cruz �5
São Martinho
9000-�0� Funchal
Telefon: (+�5�) �9� 700 708
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Fax: (+�5�) �9� 700 707
E-mail: fun@madeira-magic.com
www.madeira-magic.com 

kabinková lanovka
Ve Funchalu se návštěvníci mohou vypravit na cestu lano-
vkou. Jen ze sedačky lanovek lze obdivovat skryté přírodní 
scenérie a výhledy na jižní pobřeží a stráně ostrova.  
Mají k dispozici dvě lanovkové tratě jejichž návštěva vydá 
na půldenní výlet.

lanovka z funchalu do monte
Jízda touto kabinkovou lanovkou, která spojuje historickou 
část Funchalu a Monte, trvá asi �� minut. 
Lanovka má celkem 4� kabinek. Nabízí překrásný výhled na 
zátoku a údolí v okolí Funchalu. 
Zastávka ve Funchalu je na Campo Almirante Reis, zastávka 
v Monte je na Largo das Babosas. 
Z Funchalu do Monte trvá jízda lanovkou pár minut a ces-

tou si můžete prohlédnout krásné okolí.
Po návštěvě této malé madeirské“Sintra”, se můžete vypra-
vit na nezapomenutelnou cestu dolů v proutěných saních, 
které řídí dva carreiros. 
Dne �5. prosince je zavřeno.

Teleféricos da madeira, S.A. 
Caminho das Babosas, 8 
9050-�84 Funchal
Telefon: (+�5�) �9� 780 �80; Fax: (+�5�) �9� 780 �8� 
E-mail: info@madeiracablecar.com nebo info@botanical-
gardencablecar.com
www.madeiracablecar.com nebo
www.botanicalgardencablecar.com

kabinová lanovka – botanická zahrada
Jízda kabinovou lanovkou z Botanické zahrady do Babosas 
(Monte) trvá asi 9 minut a patří k oblíbeným atrakcím. 
Nástupní stanice je u Botanické zahrady, výstupní je v Mon-
te poblíž Largo das Babosas.



 průvodce po madeiře a porto santo. �7

Jízda kabinovou lanovkou nabízí návštěvníkům panorama-
tickou projížďku s překrásnými výhledy na zátoku ve Fun-
chalu a Vale da Ribeira de João Gomes, výjimečné místo s 
pásem třetihorního lesa Laurissilva. 
Kabinová lanovka je také ideálním způsobem jak se dopra-
vit do Tornos levadas, Bom Sucesso a Curral dos Romeiros, 
velmi oblíbených turistických míst. 

Po návštěvě fantastického světa přírody v Botanické 
zahradě můžete pokračovat v prohlídce romantického 
místa Monte. Pohodlně se usaďte na zahrádce v baru u 
Largo das Babosas a vychutnejte si skleničku s překrásným 
výhledem do údolí. Poblíž stanice u Botanické zahrady je 

bar a restaurace s terasou s nádherným výhledem. Celková 
délka kabinkové lanovky je ��00 metrů, dvanáct kabin se 
pohybuje ve výšce od �0 do �00 metrů. Celková přepravní 
kapacita je přibližně 400 osob za hodinu.
Otevírací doba: denně, od 09:�0 do �7:45. 

Teleférico do Jardim Botânico
MTA - Transportes Alternativos da Madeira, S.A.
Caminho das Voltas �5
90�0-��9 Funchal
Telefon: (+�5�) �9� ��0 �90; Fax: (+�5�) �9� ��8 95�
E-mail: info@telefericojardimbotanico.com
www.telefericojardimbotanico.com 

jízda v proutěných saních z monte
Jízda v proutěných saních začíná v Monte a končí ve Fun-
chalu. Saně pohání a řídí dva řidiči saní - carreiros.  Cesta z 
je absolutní adrenalinový zážitek.  Je to také ideální způsob 
jak se dostat zpět do Funchalu, pokud se nechcete vracet 
lanovkou. 
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Provozní doba denně, od 09:00 do �8:�0.
V neděli od 09:00 do��:00.
Tato atrakce není provozována �. ledna, �4. a �5. srpna a 
�5. prosince.

Jízda v proutěných saních z Monte
Sítio da Igreja, Monte
9050 - �88 Funchal
Telefon: (+�5�) �9� 78� 9�9

městská tržnice mercado dos lavradores
Určitě stojí za návštěvu. Tato stavba  je významná z urba-
nistické a architektonického hlediska, ale také  z hlediska 
každodenního života ve městě.   
Je to typický příklad architektury Estado Novo, což je 
mezistupeň mezi modernou a art deco třicátých let. Na 
portálu hlavního vchodu jsou dva panely z dlaždic, uvnitř 
tržnice je několik dalších podobných panelů. Dlaždice byly 
vyrobeny v kdysi slavné Fábrica de Sacavém.
Podle očekávání je atmosféra na trhu, který se nachází v blí-
zkosti staré čtvrti Santa Maria, velmi hektická. Tento trh září 
barvami a je zaplaven výraznou vůní překrásných květin. 
Veselý prodavači květin v pestrobarevných krojích zde pro-
dávají strelície, orchideje, královské protey, růže, toulitky a 
kamélie.

V prvním patře se prodává tropické ovoce, zelenina a 
koření. V přízemí jsou k dostání ryby a maso.
Trh je otevřen od pondělí do čtvrtku, od 08:00 do �9:00. 
V pátek od 07:00 do �0:00, v sobotu od 07:00 do �4:00. V 
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neděli a o svátcích se trh nekoná.

Largo dos Lavradores
90�0 - �58 Funchal
Telefon: (+�5�) �9� ��4 080
E-mail: servico.mercados@cm-funchal.pt

kasino ve funchalu 
Prostorné centrum pro volný čas a zábavu.
Proč nezkusit štěstí během dovolené na Madeiře. V kasinu 
se hraje ruleta, poker, keno/bingo a videoautomaty. Můžete 
vyzkoušet štěstí i v nových hrách, jako například Roulet 
King, Money Storms, Pegassus a Triple double deamon. 
Tradiční hry jako je ruleta a Black Jack jsou v samostatné 
části. V kasinu můžete navštívit Palm nebo Copacabana bar, 
restauraci Bahia a Rio.

Všichni, kdo si rádi užívají nočního života, mohou navštívit 
bar Copacabana, ideální místo pro tanec a poslech mo-
derní hudby nebo zhlédnutí show známých národních a 

mezinárodních umělců. Provozní doba: denně, od �5:00 do 
0�:00.

Casino da Madeira
Rua Imperatriz D. Amélia 55
9004-5�� Funchal
Telefon: (+�5�) �9� �40 4�4
Fax: (+�5�) �9� ��5 894
E-mail: casino.madeira@pestana.com
www.casinodamadeira.com

akvárium na madeiře
Se nachází poblíž přístavu v Porto Moniz. Je to významné 
centrum kultury a trávení volného času.
Akvárium je umístěno ve staré pevnosti Forte de São João 
Batista, která byla postavena v roce �7�0 na obranu proti 
útokům pirátů na - nejvýznamnější přístav v severní části 
ostrova - Porto Moniz. 

V roce �998 Městský úřad v Porto Moniz provedl její ro-
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zsáhlou rekonstrukci a interiér adaptoval pro umístění 
akvária.

V celém areálu je �� samostatných akvárií, ve kterýchj-
sou představena jednotlivá přirozená prostředí mořských 
živočichů z okolí Madeiry. V největším akváriu je 
neuvěřitelných 500 000 litrů slané vody.

Otevřeno je denně, od �0:00 do �8:00. 

Madeira aquarium
Rua Forte de São João Batista 
9�70-095 Porto Moniz
Telefon: (+�5�) �9� 850 �40; Fax: (+�5�) �9� 850 �49
E-mail: geral@aquariodamadeira.com 
www.aquariodamadeira.com 

akvapark 
Pokud hledáte zábavu pro celou rodinu, tak navštivte Akva-
park v Santa Cruz. Pro vodní radovánky budete potřebovat 
alespoň půl dne. Celková kapacita parku je více než �000 
návštěvníků. Mezi atrakcemi najdete sedm rychlých skluza-
vek, bazény pro relaxaci, dětský vodní park a mnoho dalších.
Od �. srpna do ��. srpna je otevřeno od �0:00 do �9:00.

Aquapark
Ribeira da Boaventura
9�00-��8 Santa Cruz
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Telefon: (+�5�) �9� 5�4 4��; Fax: (+�5�) �9� 5�4 �0�
E-mail: geral@aquaparque.com
www.aquaparque.com

vyhlídkové lety helikoptérou
Abyste získali přehled o velikosti celého souostroví, 
můžete si rezervovat let helikoptérou a prohlédnout si 
překrásné přírodní scenérie z výšky.
Heliatlantis je společnost, která poskytuje služby lete-
ckého taxi ze zátoky ve Funchalu. Máte na výběr z několika 
itinerářů, včetně vyhlídkového letu kolem celého ostrova. 

Heliatlantis 
Estrada da Pontinha
Cais dos Contentores, Funchal
9000 - 0�7 Funchal
Telefon: (+�5�) �9� ��� 88�; Fax: (+�5�) �9� ��� 804
www.heliatlantis.com
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porto santo
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Zlatý ostrov omývaný tyrkysovým mořem je mís-
tem, kde vládne mír a klid. Je to to pravé místo, které 
potřebujete pro relaxační dovolenou. 

Bezpečí, vřelé přivítání místních lidí, krásy přírody, nádher-
né písčité pláže a klidné moře dělají z Porta Santa ideální 
místo pro dovolenou. 
Tento atlantický ostrov se pyšní 9 km dlouhou pláží s 
jemným zlatým pískem, která je ideální pro opalování a 
plavání. 
Zdraví a wellness jdou na této kouzelné pláži spolu ruku 
v ruce, a její křišťálová voda a písek mají vzácné terapeu-
tické vlastnosti. Písek je měkký, jemný a hladký a tvoří ho 
především uhličitan vápenatý ve formě kalcitu, který má 
zvláštní termální vlastnosti. 
Vila Baleira - sídlo, kde kdysi žil Kryštof Kolumbus, může 
vyprávět celé příběhy a legendy nejen z dávné, ale i ne-
dávné minulosti.
Jednoduchá krása krajiny uchvátí každého, kdo se vypraví 
na pěší výlet nebo na projížďku na kole po cyklotrasách.

lázeňství na porto santo
Tento malý ostrov obklopený přírodní scenérií, kilometry ti-
chých pláží, zelenými vrcholky kopců a hlubokým mořem je 
ideálním místem, kde můžete uniknout stresu z každodenní 
shonu. 
Užijte si vědecky prokázaných léčebných účinků moře a písku 
na Porto Santo. Jsou bohaté na jód, kalcium a magnézium 
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a díky nim můžete při nedostatku minerálních solí v těle 
způsobeném stresem a únavou dosáhnout jejich rovnováhy. 
Nechte se rozmazlovat jedním z mnoha přírodních 
léčebných procedur v „thalassoterapeutickém“ centru. V na-
bídce jsou kosmetické služby, jako je ošetření pleti a peeling, 
procedury pro prevenci a zmírnění revmatismu, artritidy 
a kostních a svalových problémů a novátorské techniky v 
boji s tzv. nemocemi moderního života, jako je stres, únava, 
sedavý způsob života, špatné stravování, kouření, oběhové 
problémy, onemocnění kloubů, zažívací problémy, zotavení 
se po porodu atd. 
Vypravte se na druhý největší ostrov v souostroví, tak odlišný 
od sousední Madeiry, avšak stejně atraktivní.

jak se dostat na porto santo

Letecky 
Denně létá mezi Madeirou a Porto Santo několik spojů. 
Spoje TAPu létají z Lisabonu na Porto Santo po celý rok 
dvakrát týdně . V létě létají další linky navíc z Lisabonu a 
také z Porta. 

Letiště Porto Santo 
�km z Vila Baleira
Telefon: (+�5�) �9� 980 ��0 
Fax : (+�5�) �9� 980 ���
E-mail: madeira.airports@anam.pt 
www.anam.pt 
ICAO kód: LPPS 
IATA kód: PXO 

Po moři
Trajekt
Moderní trajekt Lobo Marinho patřící k linkám Porta Santa převáží 
každý den cestující a vozidla mezi Madeirou a Porto Santem. 
Tato cesta trvá � hodiny �0 minut. Toto plavidlo uveze až ��5� 
cestujících.

Porto Santo linka (trajekt mezi ostrovy) 
Email: info@portosantoline.pt 
www.portosantoline.pt 
Ve Funchalu
Hlavní kancelář a prodejní místo: 
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Rua da Praia �
9000-50� Funchal
Telefon: (+�5�) �9� ��0 �00; Fax: (+�5�) �9� ��� 4�4

Přístav Funchal
Telefon: (+�5�) �9� ��4 88�/�; Fax: (+�5�) �9� ��4 888

na porto santo
Rua Estêvão de Alencastre, shop �/7th,
9400-��� Porto Santo 
Telefon: (+�5�) �9� 98� 9�8 

Fax: (+�5�) �9� 98� 54�

jachetní přístav na porto santo  
Provozuje společnost Assistência Náutica ��º / ��º a na-
chází se ve vnitřní části přístavu Porta Santa. Má kotviště 
na plovoucích pontonech pro ��5 plavidel o délce 4 až �5 
metrů. Všechna kotviště mají dodávky vody a elektřiny. 
Sprchy, toalety a prádelny, dílna, recepce a faxové služby 
jsou jen některá z četných  zařízení, která jsou zde k dis-
pozici. 

Assistência Náutica ��º ��º - (Porto Santo Marina)
��º �8’40” W ��º 0�’��” N
Telefon: (+�5�) �9� 980 080 Fax: (+�5�) �9� 98� 74�
Email: ����@mail.telepac.pt



7�. průvodce po madeiře a porto santo

zajímavosti, které byste měli vidět
muzeum kryštofa kolumba 
Hlavní kulturní centrum na Porto Santo je místem , které 
zachytilo přítomnost tohoto objevitele na ostrově. Mu-
zeum znovu vytváří prostředí, v němž tento mořeplavec 
nějakou dobu žil.  
Kolumbův dům je tvořen dvěma budovami, starší z nich 
se datuje do doby jeho života na tomto ostrově. 
Můžeme v něm vidět portréty Kolumba z ��. až �9. století 
a mapy, na kterých jsou zachyceny jeho cesty. Provozní 
doba: od �0 do ��:�0 a od �4:00 do �7:�0, v neděli od �0 
do �� hodin. V pondělí a o svátcích je zavřeno. 
V létě: červenec až září, úterý až sobota, od �0 do ��:�0 a 
od �4:00 do �9:00, v neděli od �0 do �� hodin. V pondělí 
a o svátcích je zavřeno. 

Travessa da Sacristia � až 4
9400-�7� Porto Santo
Telefon: (+�5�) �9� 98� 405 Fax: (+�5�) �9� 98� 840
E-mail: casacolombo@casacolombo.pt nebo casacolom-

bo.drac.srtt@gov-madeira.pt 
www.museucolombo-portosanto.com 

kaple nossa senhora da graça 
Tato kaple je jedním z nejstarších kostelů postavených na Por-
to Santo před rokem �5��. 
Byla zničena v roce �8�� a přestavěna v �95�. Je úzce spjata s 
historií ostrova. Sloužila jako útočiště při nájezdech pirátů. 

kostel nossa senhora da piedade 
Jedním z hlavních monumentů v Porto Santo je Nossa 
Senhora da Piedade na náměstí Largo do Pelourinho, v 
centru Porta Santa.
Několikrát byl vypálen piráty a korzáry. Dnes jsou zde 
umístěny krásné oltáře a obrazy Martima Conrada a Maxe 
Romera, které svou krásou zapůsobí na každého. 

větrné mlýny
V krajině Porta Santa jsou rozesety tradiční větrné mlýny. 
Vzhledem k tomu, že reliéf Ostrov, vzhledem k poměrně 
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nízkému reliéfu ostrova je vystaven větrům ze všech 
směrů V těchto mlýnech se mlela mouka na výrobu ch-
leba.
První z nich byl postaven v roce �794 a je nejpůsobivější 
budovou z �8. století postavenou v Porto Santo.
O mnoho let později propůjčili dřevěné větrné mlýny 
krajině poněkud pitoreskní ráz. Některé jsou plně funkční 
i dnes.    

portela
Pro vyhlídku, která se nachází �.� km od Vily Baleira, je typi-
cká palmami lemovaná alej a větrný mlýn. Odsud můžete 
směrem na západ vidět pláž na Porto Santo a kuželovitý 

Pico de Baixo a Ilhéu de Cima na východě. 
Cestou na Portelu se zastavte a navštivte kapli Nossa Se-
nhora da Graça postavenou v roce �85�. 

pico castelo
Malá pevnost byla postavená na špičce tohoto vrcholu v 
��. století jako strážní místo před častými útoky francou-
zských a alžírských pirátů. Dnes tato vyhlídka nabízí pěkný 
pohled na Porto Santo. 

pico do facho
Díky své výšce 5�7 metrů je Pico do Facho nejvyšším vr-
cholem na ostrově. 
Kdysi dávno se zde zapalovaly signální ohně, aby varovaly 
obyvatele před blížícími se nepřátelskými loděmi. 
Milovníci výjimečných a dobrodružných zážitků mohou 
zdolat Serra de Fora a velké údolí Serra de Dentro na 
východním svahu Pico do Facho a radovat se z jedinečné 
krajiny, okouzlujících zátok a drsného moře v severní 
části. 
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pico de ana ferreira
Vyhlídka Pereira (nad lomem) se nachází na špičce tohoto 
vrcholku a umožňuje výhled na Ilhéu de Fora, Pico do Facho 
a Pico do Castelo.
Lom je tvořen nepravidelnými hranolovitým sloupy známý-
mi jako Piano. Z vrcholku je nádherný výhled na panorama 
města. 

fonte da areia
Pro ostrov, který má velmi omezené přírodní zdroje pitné 
vody jsou přírodní prameny velmi důležité. 
V minulosti tento pramen poskytoval nejchutnější vodu na 
ostrově a používal se také pro lékařské účely. Obyvatelé ho 
považují za svatý pramen i v současnosti. Fonte da Areia ne-
chrlí vodu jako dříve, ale vítr vytvořil pozoruhodnou ukázku 
eroze v jeho okolí. 
K prameni se můžete dostat po silnici vedoucí na západ 
od Camacha směrem k moři. 

ponta da calheta
Pravděpodobně neexistuje lepší způsob jak si užít pláže 
Porto Santo než procházkou po ní od města k Ponta da 
Calheta. Naslouchejte magickému zvuku vln a užívejte si 
jejich nepopsatelnou krásu. 
Počkejte si na soumrak a obdivujte poslední sluneční pa-
prsky, jak nasvítí moře a zlatý písek na pláži. 

zimbralinho
Když pojedete na západ mezi vyhlídkou Flores a Morenos, 
najdete Zimbralinho – nádherné, tiché místo.
Běžte po stezce a uvidíte oblázkovou pláž s fontánkou na 
pití. 
Nyní můžete sejít dolů k překrásně modrému moři. 

morenos
Dále na západ za Pico da Ana Ferreira a Zimbralinho naj-
dete ideální místo na piknik uprostřed zeleně. 
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ilhéu de baixo neboli ilhéu da cal 
(vápencový ostrůvek)
Tento ostrůvek má bohaté vápencové doly. Jeho svahy 
jsou plné jeskyní, které vedou do bezpočtu těžebních 
štol. 
Mezi tímto ostrůvkem a Ponta da Calheta je Boqueirão de 
Baixo, který je 400 metrů široký a je přístupný pouze pro 
malé lodě, pokud je moře klidné. Vzhledem k tomu, že je 
to nádherné místo, bude mezi Ponta da Calheta a Ilhéu da 
Cal postavena lanovka. 

quinta das palmeiras
Tato mini-zoo a botanická zahrada v Linhares na kopci 
v západní části ostrova je domovem velkého množství 
ptáků a rostlin na ploše 5�80 m� pokryté hojnou vege-
tací.  
V létě je otevřeno: od �0  do �� a od �5 do �8 hodin.
V zimě je otevřeno: od �0  do �� a od �5 do �7 hodin.

Sitio dos Linhares
9400-0�0 Porto Santo
Telefon: (+�5�) �9� 98� ��5
www.quintadaspalmeirasportosanto.com 

centrum řemesel 
Nachází se v centru města nedaleko starého přístavu. 
Různé řemeslné výrobky z ostrovů Madeiry si zde 
můžete prohlédnout i koupit. Můžete zde také pozorovat 
řemeslníky při jejich práci. 
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Centro de Artesanato Porto Santo
Av. Manuel Gregório Pestana Júnior
9400-�7� Porto Santo

zajímavosti, které byste si neměli ne-
chat ujít

pláž
Na pláži na Porto Santo je kombinace ideálních podmínek 
pro koupání v moři, bezpečí a kvalitního písku, to vše dělá 
z ostrova výjimečnou prázdninovou destinaci. 
Zdraví a wellness jdou na této okouzlující pláži ruku v 
ruce, protože kromě křišťálové vody má její písek dobré 

terapeutické vlastnosti. 
Objevte výhody této tiché, pohostinné pláže a odpočiňte 
si a doplňte energii a dobrou náladu, kterou potřebujete. 

procházky
Procházky nádhernou krajinou a radost z její divoké krásy 
je dobrý způsob jak si odpočinout a získat zpět ztracenou 
energii. 
V Porto Santo si můžete užít všech výhod, které nabízejí 
dlouhé procházky. 

sporty 

sportovní rybaření
Stejně jako Madeira má i Porto Santo mezinárodní 
pověst díky rybaření v hlubokých vodách. Vzhledem 
k hojnosti a kvalitě ryb z čeledi tuňákovitých jsou tyto 
ostrovy ideálním místem pro rybolov marlína modrého 
vážícího více přes 500 kg. 
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potápění
Porto Santo je již dlouho navštěvovaný potápěči díky 
průzračnosti vody a teplotě a také díky kráse moře. 
Běžte si zašnorchlovat do tohoto fantastického světa. 
Nejoblíbenější místo pro potápěče se nachází v jižní 
části přístavu, kde byla potopena SS Madeirense, která 
se plavila celá desetiletí mezi Porto Santo a Madeirou.
Stovky potápěčů již navštívily tento podmořský poklad 
a všichni se shodují, že je to vynikající atrakce pro milo-
vníky potápění. 

plachtění, jízda lodí, jízda na kanoi a veslo-
vání 
Užijte si potěšení z teplého, klidného moře a udělejte 

si  výlet kolem ostrova v mírném rytmu vln. Až budete 
plachtit nebo veslovat, můžete obdivovat kontrasty 
přírodních krás na pobřeží ostrova. 

jet skiing, vodní lyžování, windsurfing a kite-
surfing 
Vyzkoušejte tyto sporty v zářivě modrých vodách zálivu. 
Postavte se větru a radujte se z pláže a dokonalých pod-
mínek pro vzrušení z windsurfingu nebo kite-surfingu. 

jízda na koni 
Na Porto Santo je středisko jízdy na koni s jezdeckou 
školou, která organizuje trekkingové výpravy na poní-
cích kolem Porto Santo po pěšinách různé obtížnosti. 

Hipicenter 
Sítio da Ponta 
9400-085 Porto Santo
Telefon: (+�5�) �9� 98� �58
Mob. (+�5�) 9�7 �7� �89



8�. průvodce po madeiře a porto santo

E-mail: hipicenter@yahoo.com
www.hipicenter.tripod.com

safari 
Projeďte v autě s náhonem na všechna 4 kola kolem Porto 
Santo a užijte si jedinečnou scenérii. 
Nikdy nezapomenete na zážitek z překonání obtížných 
přírodních překážek. 

závěsné plachtění a paragliding
Zlatý písek na ostrově a jasné modré moře dělají z těchto 
sportů velmi atraktivní aktivitu pro začátečníky stejně jako 
pro zkušené letce. Vylezte na jeden z vrcholů a vydejte se 

na nezapomenutelný let. Jsou zde dobrá startovací místa 
a spousta míst pro přistání. 

cyklistika a motocyklistika
Porto Santo je poměrně plochý ostrov, a proto je cyklis-
tika velmi populárním způsobem jeho objevování, kdy 
můžete šlapat do pedálu a odhalovat jeho magická 
zákoutí. 

golf
Golfové hřiště Porto Santo bylo navrženo bývalým 
světovým šampiónem Severianem Ballesterosem a bylo 
otevřeno v roce �004. Má �8 par-7� jamky a devět par-� 
jamky, driving range a okruh pro puttování.
Toto hřiště se rozkládá na obrovské ploše, která vám nabí-
zí malebné pohledy na severní a jižní pobřeží ostrova. 

Porto Santo golfe
Sitio das Marinhas – P.O �74
9400-��� Porto Santo
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Telefon: (+�5�) �9� 98� 778
Fax: (+�5�) �9� 98� 508
E-mail: sdps@netmadeira.com   
www.portosantogolfe.com 

tenis 
Porto Santo se pyšní nejlepším tenisovým komplexem v 
regionu a je jedním z nejlepších v zemi. 
Komplex Campo de Baixo se nachází vedle golfového 
hřiště a má veškeré vybavení pro špičkové soutěžní tur-
naje. 
Jeho součástí je hlavní stadion s �000 míst k sezení, pět 
vedlejších kurtů a dva cvičné kurty. 
Je otevřeno denně, od �0 do �� a od �5 do �0 hodin. 

Porto Santo ténis
Campo de Baixo
9400 - 0�5 Porto Santo 
Telefon: (+�5�) �9� 980 �00
Fax: +(+�5�)  �9� 98� 584
Email: msilva.sdps@netmadeira.com nebo mjose.sdps@

netmadeira.com

plážové sporty
Se svou dlouhou pláží s jemným pískem je Porto Santo 
místem, kde jsou pořádány turnaje v beach volejbalu, z 
nichž nejpopulárnější je světový šampionát v beach vole-
jbalu pro hráče do �� let, který se koná v Areálu plážových 
sportů nedaleko pláže Penedo Beach.
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Užitečné informace

Než začnete plánovat svou cestu, zjistěte si, jak se 
můžete na ostrovy Madeira dostat, jaké doklady 
potřebujete, jaké jsou celní formality a zdravotní 
opatření. 

přílet letadlem
Můžete letět na Madeiru a na Porto Santo, také mezi Lisabo-
nem a Funchalem existují každodenní lety, které trvají hodinu 
a �5 minut. 
Lety mezi ostrovy trvají přibližně �5 minut. 
Jsou zde dvě letiště – Mezinárodní letiště na Madeiře a Letiště 
na Porto Santo. 

příjezd po moři
Funchal a Porto Santo jsou místa, kde kotví výletní lodě. 
Jejich přístavy jsou vstupní branou na ostrovy a místem 
odjezdu do ostatních destinací. 
Cesta mezi ostrovy trvá trajektem, který může také 
převážet auta, přibližně � hodiny a �0 minut. 

cestování po souši
Cestování po ostrovech je velmi snadné díky moderní 
silniční síti vybudované v posledních letech. Prakticky 
všechna zajímavá místa jsou snadno přístupná autem. 

doklady
Pokud přijíždíte na ostrovy ze zemí Evropské unie, kte-
ré patří mezi státy Schengenského prostoru, neexistují 
při vstupu žádná omezení. Návštěvníci ze zemí, které 
nejsou součástí této dohody, potřebují  identifikační 
doklad, což podle portugalského zákona znamená mít 
platný pas, a v některých případech vízum. 

celní formality
Zboží opouštějící ostrov nepodléhá žádnému omeze-
ní. Avšak pokud mají celníci pocit, že vezete nadměrné 
množství určitého zboží, můžete být požádáni, abys-
te dokázali, že jsou tyto předměty pro vaši osobní 
potřebu. 
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očkování a zdravotnictví
Než budete cestovat na toto souostroví, nepotřebujete 
žádné očkování. Pohotovostní ošetření ve státních ne-
mocnicích je pro občany Evropské unie zadarmo a pro 
návštěvníky z jiných zemí zde existuje kvalitní soukromé 
zdravotnické služby. Na Madeiře se nachází �7 zdravo-
tních středisek a jedno v Porto Santo. Funchal má dvě 
veřejné nemocnice.

lékárny
Lékárny mají otevřeno od pondělí do pátku, od 9 do �� 
a od �5 do �9 hodin a v sobotu od 9 do �� hodin. Každá 
lékárna má na dveřích tabulku s názvy lékáren, které mají 
otevřeno mimo tuto dobu. 

informační technologie
Informační a komunikační technologie jsou v tomto regio-
nu velmi vyspělé. Mezinárodní volací kód Madeiry je +�5�. 

telefony
Na hlavních ulicích větších měst jsou veřejné telefony. 
Některé fungují pouze na telefonní karty, které si můžete 
koupit v kavárnách, novinových stáncích a na poštách. 
Pokud chcete volat do zahraničí, vytočte 00 a potom kód 
země. 

čas 
Na Madeiře je letní čas jako na nultém poledníku v Gre-
enwichi. Hodiny se přetáčejí o hodinu dopředu vždy 
poslední neděli v březnu a o hodinu zpět vždy poslední 
neděli v říjnu stejně jako ve zbytku Evropské unie. 

Voda a elektřina
Elektrický proud na Madeiře má ��0V. 
Na Madeiře je vody dost, je pitná a má vynikající kvalitu. 
Na Porto Santo je voda odsolovaná a její pití je bezpečné. 
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banky a obchody 
Banky mají otevřeno od pondělí do pátku, od 08:�0 do 
�5:00 hodin.
Směnárny mají otevřeno od 09:00 do ��:00 a od �4:00 do 
�9:00 hodin každý den kromě soboty, kdy mají otevřeno 
od 09:00 do �9:00 hodin. Mimo tuto dobu si můžete 
vyměnit peníze v hotelu. 

policie
Pokud potřebujete pomoc policie, vytočte ���. Oddělení 
ztrát a nálezů najdete na adrese Rua da Infância �8, Funchal, 
telefon (+�5�) �9� �08 �00. 

bezpečnost
Ostrovy tohoto souostroví patří mezi nejbezpečnější 
prázdninová místa na světě. Pokud budete dodržovat 
všechna obvyklá opatření, která dodržujete kdekoliv jinde 
na světě, je velmi pravděpodobné, že zde nebudete mít 
vůbec žádné problémy. Většina hotelů má trezory nebo 
jiná místa pro uložení cenností. 

hasiči
V případě požáru volejte Bombeiros Municipais do Funchal 
na čísle (+�5�) �9� �00 9�0 nebo Bombeiros Voluntários Ma-
deirenses na čísle (+�5�) �9� ��9 ��5.
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Turistická informační centra

Madeirská turistická centrála má 11 turistických 
informačních center. Dvě z nich jsou ve Funchalu a osm 
v ostatních částech Madeiry – jedno je na Porto Santo 
a druhé v Lisabonu.

avenida arriaga – turistické informační centrum
Avenida Arriaga �� 
9004-5�9 Funchal 
Telefon: (+�5�) �9� ��� 90� 
Otevírací doba – od pondělí do pátku, od 9 do �9:00 ho-
din, v sobotu a neděli od 9 do �5 hodin.

monumental lido 
turistické informační centrum
Nákupní centrum Monumental Lido
Estrada Monumental, �84
9000-�00 Funchal
Tel.: (+�5�) �9� 775 �54
Otevřeno - od pondělí do pátku, od 9.00 do �9.00 a od �4 
- �7. Sobotu od 9.�0 do ��:00.

letiště – turistické informační centrum
Santa Catarina de Baixo 
9�00 Santa Cruz 
Telefon: (+�5�) �9� 5�4 9�� 
Otevřeno denně od 09:�0 do ��:�0

caniço – turistické informační centrum
9��5 Caniço de Baixo 
Telefon: (+�5�) �9� 9�� 9�9 

machico – turistické informační centrum
9�00 Machico 
Telefon: (+�5�) �9� 9�� �89 

ribeira brava – turistické informační centrum
Forte de São Bento 
9�50 Ribeira Brava 
Telefon: (+�5�) �9� 95� �75 

lugar de baixo – turistické informační centrum
Centro de Observação de Natureza
Lagoa - Lugar de Baixo
9��0-��9 Ponta do Sol
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Telefon: (+�5�) �9� 97� 850 

câmara de lobos – turistické informační centrum
Casa da Cultura de Câmara de Lobos 
Rua Padre Eduardo Clemente Nunes Pereira 
9�00-��� Câmara de Lobos 
Telefon: (+�5�) �9� 94� 470 

porto moniz – turistické informační centrum
9�70 Porto Moniz 
Telefon: (+�5�) �9� 85� 555

santana – turistické informační centrum
Sítio do Serrado 
9��0 Santana 
Telefon: (+�5�) �9� 57� 99� 

porto santo – turistické informační centrum
Centro de Artesanato
Av. Manuel Gregório Pestana Júnior
9400 - �4� Porto Santo 
Telefon: (+�5�) �9� �85 �89

curral das freiras 
turistické informační centrum
Estrada Cónego Camacho (agência BANIF)
90�0-��9 Curral das Freiras
Telefon: (+�5�) �9� 7�� �80

turistické informační centrum lisabonu 
Bude se brzy otvírat.
V případě potřeby nás kontaktujte 
na telefonním čísle: (+�5�) �9� ��� 90�





CZ
 2

00
9

průvodce po madeiře a porto santo


