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MADEIRA 

 
A Madeira-szigetek Portugáliához tartozó szigetcsoport az Atlanti-óceánon. A névadó Madeira a 
legnagyobb a szigetek közül, ám Budapest területénél csupán másfélszer nagyobb. A sziget gerincét 
alkotó 1800 méter magas vulkanikus hegyvonulat oldalát örökzöld babérlombú erdő borítja, amely télen-
nyáron remek kirándulási lehetőséget biztosít a szigetre látogatóknak. A főszigettől északkeletre 
található Porto Santo és a délkeletre húzódó Kopár- vagy Sivatag-szigetek az emberi tevékenységnek 
köszönhetően gyér növényzetűek. Előbbi 42 km, utóbbi 21 km távolságra fekszik Madeirától. 
Bérhajónkkal indulhatunk a főszigetről vagy Porto Santo-ról, így egy hét alatt kényelmesen bejárhatjuk 
mindhárom szigetet, szigetcsoportot.  
 
Budapestről a TAP légitársasággal lehet Funchal városába, Madeirára a leggyorsabban és 
legegyszerűbben eljutni, lisszaboni átszállással. Mivel a portugál fővárosból naponta több járat is 
elérhető, érdemes egy lisszaboni városnézéssel kezdeni nyaralásunkat. A jegyek szezontól függően kb. 
50 ezer forinttól indulnak. 
 
Madeira időjárása egész 
 évben enyhe, de igen  
változékony. A tengerszint  
közelében az éghajlat szubtrópusi,  
azonban a magassággal  
párhuzamosan csökken a  
hőmérséklet. A központi gerinc  
északi oldalát sokkal több  
csapadék éri, így éghajlata  
is valamivel hűvösebb  
a sziget déli felénél. Habár  
elsősorban nyári  
desztinációnak ajánljuk,  
februárban sem esik a  
hőmérséklet 18-20 °C alá. 

 
 
 
 
 
Útvonal-ajánlatok: 
Funchal - Quinta do Lorde - Calheta - Porto Santo - Desertas 

 
Vonatkozó hajózási pilotkönyv és térkép irodánkban megvásárolható 
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MADEIRA: 

ÁRAK (EUR/hét/2019) 
 

EGYTESTŰ VITORLÁSOK 
 

Típus Évjárat Férő- 
hely 

Nov.10-Már.02. Már.02-Jún.01. 
 

Jún.01-Szept.28. 
 

Szept.28-Nov.10. 

3 kabinos 

Dufour 385  2004 6+2 2250  2590  3150  2590  

2 kabinos 

Oceanis 323  2006 4+2 1785  1875  2100  1875  

 
Indulási kikötők: Funchal Marina, Funchal városában, Madeira szigetének déli részén  
  
  

MADEIRA 
CHARTERFELTÉTELEK 2019: 

 
Indulási kikötők:  Funchal Marina, Funchal városában, Madeira szigetének déli részén  
Hajóátadás/átvétel: szombat 16h-tól/péntek 17h-ig, rajtaalvással szombat 9h-ig  
Az ár tartalmazza: áfa, boci, ágynemű, kikötői díjak első és utolsó éjszakára. 
Nem tartalmazza: leutazás, ellátás, hajótisztítási díj 120 EUR. 
Opciók: külmotor a bocira 100 EUR/hét, ágynemű és törölközők 15 EUR/fő, helyi hajóvezető 150 EUR/nap + ellátás, helyi hostess 120 
EUR/nap + ellátás, Wi-Fi 25 EUR/hét. 
One-way charter: nincs. Rövid bérlet: lekérésre. 
Kaució: 1800 EUR/D385, 1500 EUR/Oc323. 
Kaucióbiztosítás: nincs. 
Fizetési feltételek: az ár 50%-a foglaláskor, a fennmaradó részlet legkésőbb 4 héttel a szolgáltatás kezdete előtt fizetendő forintban az 
Erstebank euró deviza kereskedelmi eladási árfolyamán számolt értéken vagy euróban, készpénzzel vagy átutalással. 
Kedvezmények: Boat show kedvezmény 5%, 2 hetes bérlés 5%, 3 hetes bérlés 5%, előfoglalási kedvezmény 5%. 

 
 

Konkrét árajánlattal készséggel állunk rendelkezésére! 

 
 

    


