
 

MADERA – Portugalia 

 
Monte Mar Palace**** 

Portugalia / Madera / Ponta Delgada 
Wyżywienie: All inclusive / Pok. 2 os. 

Termin: 23.01 - 30.01.2018 
Wylot z Warszawa 

Cena za os. 3569 PLN w pokoju dwuosobowym 

 

     

 

 
Opis oferty: 

Komfortowy, spektakularnie położony nad oceanem, w pobliżu endemicznego lasu laurowego 
Laurissilva, który jako jeden z kilku na świecie przetrwał ostatnie zlodowacenie. Spokojna lokalizacja, 

z dala od miejskiego zgiełku, zachwycające okolice zapewniają pełen wakacyjny relaks. Ładne i 
zadbane wnętrza, połączenie naturalnego stylu pełnego światła i ekskluzywnych marmurów tworzy 

harmonijną całość z dużą klasą. 
Położenie: 

na północnym wybrzeżu Madery, ok. 500 m od centrum spokojnej miejscowości PONTA DELGADA, 
gdzie jest kilka sklepów i barów; na klifie z pięknym widokiem na ocean, ok. 42 km od Funchal, ok. 60 

km od lotniska w Santa Cruz; w pobliżu hotelu przystanek autobusowy. 



Plaża: 
kąpielisko Complexo Balnear da Ponta Delgada z basenem oraz zejściem do oceanu, ok. 500 m od 

hotelu, ręczniki do zabrania z hotelu (kaucja: 10 EUR). 
Hotel: 

czterogwiazdkowy, nowoczesny, otoczony egzotyczną roślinnością, zbudowany w 2002 r., 111 pokoi, 
5 pięter, 2 windy, przestronny, elegancki hol, całodobowa recepcja, restauracja Montado - dania w 

formie bufetu, kuchnia międzynarodowa, portugalska i regionalna, dostępne foteliki dla dzieci, 2 
bary: Mardoll w lobby i Cliff w restauracji; bezpłatny internet bezprzewodowy w recepcji; za opłatą: 

pralnia, wypożyczalnia samochodów; akceptowane karty kredytowe: Visa, MasterCard, American 
Express, Maestro. 

 
Pokój:  

2-os. (możliwość 1 lub 2 dostawek), ok. 25 m², elegancko i nowocześnie urządzony, indywidualnie 
sterowana klimatyzacja, łazienka (wanna, prysznic, wc; suszarka), telewizja satelitarna (polski kanał), 

lodówka, telefon, sejf (10 EUR/tydzień); bezpłatne łóżeczko dla dziecka do 2 lat; balkon lub taras 
(stolik i krzesełka); pokoje z widokiem na morze dostępne za dopłatą - naprawdę warto! 

     
 

Sport i rozrywka: 

basen, słodka woda, ok. 282 m², gł. do 1,4 m, leżaki bezpłatne, parasole za kaucją (ok. 5 

EUR), brodzik dla dzieci, słodka woda; kryty basen, średnica ok. 12 m, gł. 1,4 m, słodka 

woda, podgrzewany; boisko do squasha, minipole golfowe do ćwiczeń ze sztuczną trawą, 

tenis stołowy; sauna, łaźnia turecka, jacuzzi; kilka razy w tygodniu wieczorny program 

rozrywkowy; za opłatą: bilard, masaż. 

 

All inclusive: 

śniadanie (7.30-10.00), obiad (12.30-15.00), kolacja (19.00-21.30) w formie bufetu w 

restauracji Montado, przekąski w barze Cliff (16.00-17.00); napoje bezalkoholowe oraz 

lokalne napoje alkoholowe w barach Cliff (11.00-23.00) i Mardoll (19.30-23.00). 

 

Gratis:Wi-Fi 

 

Dodatkowo płatne nurkowanie. Cena za pakiet 10 nurkowań ok. 250 Euro 

 



 

Informacje i zapisy:  

Miłosz 603 173 049  milosz@aquadiver.pl 

Biuro Podróży AQUATRAVEL.EU – PHU AQUAMANIA z siedzibą przy ul. Iwaszkiewicza 42/1, 

10-089 Olsztyn, nr  NIP 739-283-96-16, numer wpisu - 7/2016 – do Rejestru Organizatorów Turystyki  

i Pośredników Turystycznych Województwa Warmińsko – Mazurskiego dokonanego przez Marszałka 

Województwa Warmińsko-Mazurskiego, posiada gwarancje ubezpieczeniowe turystyczne w SIGNAL IDUNA 

Polska - Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. o numerze M 207649 w kwocie 397,413,00 złotych. 

UBEZPIECZENIE DLA UCZESTNIKÓW: Polisa rozszerzona Hestia HP 903010963323 – Świat bez Kanady, USA, 

Chin i Japonii, KL i Assistance 200 000 zł, NNW 20 000 zł, OC 200 000 zł, Bagaż 2 000 zł. 
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