MEDITACE NA AZORSKÝCH OSTROVECH
s Milošem Matulou
7 dní / 6 nocí (s možností prodloužení)
Termín: 8. - 14. října 2018

Miloš Matula - duchovní učitel, terapeut, spisovatel, žurnalista, filmový a hudební producent, ale také reklamní a PR
specialista.
Záleží pouze na Vás, zdali chcete meditovat nebo si uděláte vlastní program během meditací.
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1. den – 8. 10. 2018 (pondělí)

Praha – Lisabon – Ponta Delgada

-, -, V

Odlet z Prahy na ostrov São Miguel přes Lisabon. Přílet v brzkých odpoledních hodinách, přivítání místním
řidičem a transfer do hotelu. Individuální volno. Večeře, nocleh.
2. den – 9. 10. 2018 (úterý)

Ponta Delgada – pozorování velryb

S, -, V

Po snídani transfer od hotelu na půldenní výlet s pozorováním velryb (skupinový výlet). Plavba na místa
migrace velryb, detailní popis a vysvětlení průvodce. Transfer zpět do hotelu, individuální volno. Večeře a
nocleh.

3. den – 10. 10. 2018 (středa)

Ponta Delgada

S, -, V

Snídaně. Individuální volno, možnost fakultativních výletů. Večeře a nocleh.
4. den – 11. 10. 2018 (čtvrtek)

Výlet - Sete Cidades

S, O, V

Po snídani výlet na západ ostrova k vyhlídce na kalderu Sete Cidades. Uvnitř jsou dvě jezera – zelené Lagoa
Verde a modré Lagoa Azul, která jsou oddělena pouze úzkou šíjí. Celá oblast je neobyčejně malebná a
fotogenická. Přesun do místní restaurace na oběd. Odpoledne návštěva ananasové plantáže v okolí Ponta
Delgada. Transfer zpět do hotelu, individuální volno dle časových možností. Večeře a nocleh.
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5. den – 12. 10. 2018 (pátek)

Výlet - Furnas

S, O, V

Po snídani výlet do severní části ostrova do oblasti Ribeira Grande. Cestou zastávky na vyhlídkách na krásné
azorské pobřeží. Dále návštěva továrny na výrobu čaje - zde si prohlédnete unikátní, v Evropě jediné,
plantáže čajovníků. Před obědem zastávka na vyhlídce Pico do Ferro. Oběd - “Cozido das Furnas”,
nejtypičtější jídlo Azorských ostrovů (směs masa a zeleniny, vařená v zemi pomocí místních horkých
pramenů). Po obědě návštěva nejkrásnější místní botanické zahrady – Terra Nostra Parku. Následuje
prohlídka kalder údolí Furnas s typickými horkými prameny a gejzíry. Transfer zpět do hotelu. Večeře a
nocleh.

6. den – 13. 10. 2018 (sobota)

Výlet - Lagoa do Fogo

S, O, V

Po snídani výlet k Lagoa do Fogo („Jezeru ohně“), usazeného na dně rozpadlého kráteru sopky, které je
jedním z nejvyhledávanějších míst Azorských ostrovů. Prohlídka města Ribeira Grande a místní kaldery s
geotermální elektrárnou, která je významným zdrojem elektřiny na ostrově. Během výletu oběd v místní
restauraci. Transfer do hotelu. Večeře a nocleh.

7. den – 14. 10. 2018 (neděle)

Ponta Delgada – Lisabon – Praha

S, -, -

Snídaně formou balíčku na cestu. Transfer na letiště k odletu do Lisabonu, pokračování do Prahy.
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Během realizace cesty dojít ke změnám s přihlédnutím k času, dopravní situaci, počasí a dalším okolnostem. Některé
body programu tak mohou být vypuštěny či pozměněny.

UBYTOVÁNÍ:
Solar do Conde 3*
Typ pokoje: Bungalov
Rua Do Rosario 36, 9545142 Capelas
http://www.hotelsolardoconde.com/en/
Penzion Solar do Conde se nachází na ostrově Sao Miguel v obci Capelas s výhledem na hory. Byl postaven
v 17. století a obklopuje jej krásná botanická zahrada. Břehy Atlantského oceánu se nachází pouhých 600
metrů odsud. Naleznete zde restauraci podávající typickou azorskou kuchyni, bar, snack bar, kapli a
příjemný venkovní bazén s terasou. Pokoje jsou řešeny jako bungalovy a jsou vybaveny kuchyňským koutem
s lednicí a mikrovlnnou troubou, koupelnou s WC, sejfem a kabelovou televizí. Z bungalovů je snadný
přístup k bazénu a také disponují zahrádkou či verandou, kde se dá grilovat.

Cenová nabídka:
Min. počet osob*

od 4 osob

od 6 osob

Cena za osobu v Kč

48.400,-

45.400,-

Rezervace 4 pokojů v hotelu Solar do Conde je platná do 10.7.2018. Ostatní služby nejsou podloženy
rezervacemi. Závazná cena za osobu bude sdělena na základě potvrzení itineráře/návrhu program a
služeb na konkrétní termín pro daný počet osob.
Ceny jsou platné na osobu při min. počtu platících osob cestujících společně, ubytovaných ve dvoulůžkových pokojích
a čerpajících stejné služby. Při nižším počtu účastníků má PKTO právo ceny upravit. Nedojde-li k dosažení minimálního
počtu účastníků, bude cestovní kancelář informovat zákazníka o takové skutečnosti nejméně 7 dnů před plánovaným
termínem zahájení zájezdu a neprodleně vrátí zákazníkovi veškeré plnění přijaté od zákazníka.

Cena zahrnuje:
 letenka Praha – Ponta Delgada – Praha (ekonomická třída, vč. všech tax a poplatků)
 6x ubytování ve dvoulůžkových pokojích (bungalovech) s příslušenstvím
 stravování podle programu (6x snídaně, 3x oběd vč. jednoho nápoje během výletů, 6x večeře bez
nápojů)
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 transfer letiště - hotel - letiště
 výlety s anglicky hovořícím průvodcem dle itineráře
 pojištění CK proti úpadku
Cena nezahrnuje:
 příplatek za jednolůžkový pokoj (2.710 Kč / 6 nocí / os.)
 další stravování, které není uvedeno v itineráři
 nápoje k večeřím
 další vstupy, výlety a aktivity neuvedené v programu
 osobní výdaje
 spropitné místním průvodcům a řidičům
 cestovní pojištění – na požadavek rádi zajistíme

Navrhované letecké spojení:
08.10.2018
08.10.2018
14.10.2018
14.10.2018

06:45
11:00
07:00
14:05

09:15
12:25
10:10
18:20

Praha – Lisabon
Lisabon – Ponta Delgada
Ponta Delgada – Lisabon
Lisabon – Praha

TAP Portugal
TAP Portugal
TAP Portugal
TAP Portugal

Jedná se pouze o návrh leteckého spojení. Pevná cena bude potvrzena na základě závazné objednávky na jména.

Cestovní doklady:
Platí zásada, že každý občan České republiky musí mít při cestách v rámci zemí Evropské unie svůj vlastní
platný cestovní doklad, tedy cestovní pas nebo občanský průkaz.

Doporučujeme se pojistit vhodnou formu pojištění pro cesty do zahraničí. V případě vlastního cestovního
pojištění k platební kartě, doporučujeme si ověřit výše plnění a pojistné limity, protože v tomto případě
se jedná pouze o doplňkové služby banky.
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PRODLOUŽENÍ ZÁJEZDU:
PUTOVÁNÍ PO OSTROVECH FLORES, PICO A TERCEIRA
5 dní / 4 noci
Termín: 14. - 18. října 2018
7. den – 14. 10. 2018 (neděle)

São Miguel - Flores (přelet)

-, O, V

Časně ráno transfer na letiště a odlet z ostrova São Miguel na ostrov Flores. Přivítání místním průvodcem a
výlet do vesnice Aldeia da Cuada, staré vesnice s typickými kamennými domy. Oběd během výletu. Přejezd
do hotelu, ubytování. Večeře a nocleh.

8. den – 15. 10. 2018 (pondělí)

Flores - Faial (přelet) – Pico

S, -, V

Snídaně v hotelu. Po snídani transfer na letiště a přelet na ostrov Faial, poté nalodění na trajekt a plavba na
ostrov Pico. Přesun z přístavu do hotelu (350 m pěšky) na ubytování. Večeře a nocleh.
9. den – 16. 10. 2018 (úterý)

Pico

S, O, V

Snídaně. Výlet k pyramidám v oblasti Madalena, během výletu oběd. Večeře a nocleh.
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10. den – 17. 10. 2018 (středa)

Pico – Terceira (přelet)

S, O, V

Po snídani transfer na letiště a přelet na ostrov Terceira. Oběd. Odpoledne výlet k megalitickým strukturám
Grota do Medo. Transfer do hotelu. Večeře a nocleh.

11. den – 18. 10. 2018 (čtvrtek)

Terceira – Praha

S, -, -

Snídaně formou balíčku na cestu. Transfer na letiště k odletu do Lisabonu, pokračování do Prahy.
Během realizace cesty dojít ke změnám s přihlédnutím k času, dopravní situaci, počasí a dalším okolnostem. Některé
body programu tak mohou být vypuštěny či pozměněny.

UBYTOVÁNÍ:
OSTROV FLORES (1 noc, 14. – 15.10.2018):
INATEL Flores Hotel 4*
Zona do Boqueirão, 9970-390 Santa Cruz das Flores
http://hoteis.inatel.pt/en/Menu/Hotels-Accommodation/Nature/Flores/Inatel-Flores-Hotel.aspx
Tento hotel se nachází 1 km od centra města Santa Cruz, hlavního města ostrova. Je obklopen zelenou
kopcovitou krajinou a krásnou zahradou s bazénem a terasou, z níž je výhled na Atlantský oceán. Pokoje
jsou zvukotěsné s dřevěnými podlahami, Wi-Fi připojením zdarma, satelitní TV s plochou obrazovkou a
vlastní koupelnou.
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OSTROV PICO (2 noci, 15. – 17.10.2018):
Hotel Caravelas 4*
Rua Conselheiro Terra Pinheiro, 3, 9950-329 Madalena
http://www.hotelcaravelas.com.pt/hotelcaravelas.html
Hotel Caravelas najdeme v obci Madalena, asi 10 km od letiště. Hostům může nabídnout bazén a skvělou
restauraci, ve které se podává typická azorská kuchyně. Pokoje jsou klimatizované a najdeme v nich balkon
s výhledem (oceán nebo hora Pico), satelitní TV, minibar a vlastní koupelnu.

OSTROV TERCEIRA (1 noc, 17. – 18.10.2018):
Hotel Azoris Angra Garden 3*
Praça Velha, 9700-201 Angra do Heroísmo
http://www.azorishotels.com/en/homepage
Azoris Angra Garden je hotel situovaný na hlavním náměstí historického města Angra de Heroísmo.
Obklopují jej městské zahrady, které hosté mohou obdivovat z terasy hotelového baru. Hotel dále
disponuje spa, saunou, párou, vířivkou a vnitřním bazénem. Každý pokoj nabízí klimatizaci, TV a vlastní
koupelnu.
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Cenová nabídka:
Min. počet osob*

od 4 osob

od 6 osob

Cena za osobu v Kč

37.500,-

34.900,-

Rezervace 4 pokojů ve všech hotelech v prodloužení zájezdu je platná do 10.7.2018. Ostatní služby nejsou
podloženy rezervacemi. Závazná cena za osobu bude sdělena na základě potvrzení itineráře/návrhu
program a služeb na konkrétní termín pro daný počet osob.
Ceny jsou platné na osobu při min. počtu platících osob cestujících společně, ubytovaných ve dvoulůžkových pokojích
a čerpajících stejné služby. Při nižším počtu účastníků má PKTO právo ceny upravit. Nedojde-li k dosažení minimálního
počtu účastníků, bude cestovní kancelář informovat zákazníka o takové skutečnosti nejméně 7 dnů před plánovaným
termínem zahájení zájezdu a neprodleně vrátí zákazníkovi veškeré plnění přijaté od zákazníka.

Cena zahrnuje:
 letenky Ponta Delgada – Flores – Faial a Pico - Terceira (ekonomická třída, vč. všech tax a poplatků)
 přepravu trajektem Faial - Pico
 4x ubytování ve dvoulůžkových pokojích s příslušenstvím
 stravování podle programu (4x snídaně, 3x oběd, 4x večeře)
 letištní transfery
 výlety s anglicky hovořícím průvodcem dle itineráře
 pojištění CK proti úpadku
Cena nezahrnuje:
 příplatek za jednolůžkový pokoj (4.130 Kč / 4 noci / os.)
 další stravování, které není uvedeno v itineráři
 nápoje k večeřím
 další vstupy, výlety a aktivity neuvedené v programu
 osobní výdaje
 spropitné místním průvodcům a řidičům
 cestovní pojištění – na požadavek rádi zajistíme

Navrhované letecké spojení (návrat do Prahy):
18.10.2018
18.10.2018

11:50 15:05 Terceira – Lisabon
16:40 17:40 Lisabon – Praha

TAP Portugal
TAP Portugal

Jedná se pouze o návrh leteckého spojení. Pevná cena bude potvrzena na základě závazné objednávky na jména.
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