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Jest nam bardzo miło oddać w Wasze ręce, nasze pierwsze wydanie magazynu

"Madera - słów kilka". Znajdziecie w nich 3 miesięczne podsumowanie naszych porad

odnośnie Madery oraz również różne ciekawostki. Chcemy aby każdy odnalazł w nim

coś dla siebie. Zdecydowaną większość informacji znajdziecie na naszym blogu

www.wyspamadera.pl/blog oraz w naszych social media, jednak zdajemy sobie

sprawę, że nie wszystkie informacje do Was docierają dlatego takie 3 miesięczne

podsumowanie z pewnością przyda się tym co wyjazd na Maderę dopiero planują ale

myślimy, że spodoba się też miłośnikom Madery, którzy w to wspaniałe miejsce

wracają lub chcą  wrócić. 

Jeśli będzie duże zainteresowanie to magazyn będzie wydawany w odstępach około 3-

4 miesięcznych. Planowo następne wydanie około 15 maja. Kolejne ze względu na

sezon turystyczny - pod koniec września i oczywiście jedno na zakończenie roku w

grudniu. Jeśli chodzi o formę, oprawę itd. to nie współpracujemy z wydawnictwami i

wszystko robimy we własnym zakresie, według naszego uznania. Często będzie to

nasza subiektywna ocena, jednak postaramy się aby każdy był zadowolony. 

Jesteśmy też otwarcie na różnego rodzaju współpracę. Jeśli jesteście zainteresowani

reklamą to dajcie znać. Myślę, że z pewnością się dogadamy. Jeśli uważacie, że taki

magazyn to świetny pomysł i że robimy dobrą robotę to będziemy wdzięczni za

postawienie nam kawy :) buycoffee.to/wyspamadera ,z pewnością nas to zmotywuje

do dalszego działania. Nie jest to też nic zobowiązującego, przecież nie tylko kawą

człowiek żyje :)! Zawsze będzie nam miło jak polecicie nas Waszym znajomym. 

Znajdź nas też na:

Facebook: www.facebook.com/wyspamadera

Facebook grupa: www.facebook.com/groups/wyspamadera/

Instagram: www.instagram.com/_madeira_island
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Madera- portugalska wyspa położona na

Oceanie Atlantyckim. Przez wielu

nazywana krainą wiecznej wiosny i

rajskim ogrodem. Wyspa niezwykle

zielona, kwiaty kwitną tutaj przez cały

rok a kolor zielony jest bardziej zielony

niż mogło by się wydawać. Madera nie

raz zaskoczyła największych

podróżników i z pewnością zaskoczy i

Was. 

Wyspa ze względu na swój łagodny

kilmat jest miejscem przyjemnym przez

cały rok. Najcieplejsze miesiące to

sierpień oraz wrzesień (średnia

temperatura w ciągu dnia  26,4°C),

natomiast nachłodniejsze miesiące to

styczeń oraz luty, ze średnią

temperaturą w ciągu dnia 19,7°C. 

Jeśli poszukujecie raju na ziemi to nie

wachajcie się nad wyborem następnej

destynacji. Madera z pewnością zawróci

Wam w głowie. 
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POGODA NA

MADERZE
CZYLI  SŁÓW KILKA O POGODZIE

WWW.WYSPAMADERA.PL
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Jaka jest pogoda na Maderze? To chyba najczęściej zadawane pytanie przez osoby

planujące wyjazd na Maderę. Każdy z nas przez to przechodził i też sami się

zastanawialiśmy jak jest naprawdę. Postanowiliśmy napisać post, który będzie Waszym

przydatnym zbiorem informacji na ten temat.

Madera zwana jest krainą wiecznej wiosny. Przyjęło się mówić, że przez cały rok panuje

tutaj wieczna wiosna. Jest w tym bardzo dużo prawdy, jednak trzeba się w te stwierdzenie

trochę bardziej zagłębić. 

Madera jest wyspą położoną na Oceanie Atlantyckim w strefie klimatu subtropikalnego z

całorocznym okresem wiosenno - letnim. Średnia roczna temperatura to 21,9ºC w dzień i

16.5ºC w nocy. Dla porównania w Polsce średnia temperatura w ciągu roku wynosi 7-8ºC ! 

Wybierając się na Maderę, musimy pamiętać że lecimy do strefy podzwrotnikowej, a co za

tym idzie? Kąt padania promieni słonecznych jest inny niż w Polsce. Upraszczając - tutaj

opalamy się dużo szybciej, dlatego warto zaopatrzyć się w krem z filtrem, bez względu na

porę roku. Położenie w strefie podzwrotnikowej wpływa na wilgotność powietrza, przez co

mówiąc prostym językiem- temperatura dla osób przybywających z Polski jest inaczej

odczuwalna. Kierując się naszym doświadczeniem możemy stwierdzić, że 20 stopni na

Maderze to tak jak 25 stopni w Polsce.

Lato zazwyczaj nie jest skrajnie upalne, chociaż zdarzają się wyjątki, a zima jest łagodna.

Latem temperatura rzadko kiedy przekracza 28 stopni, a zimą rzadko spada poniżej 17

stopni. Średnia temperatura latem to 22.2ºC (w Polsce 18.2ºC ) oraz 16.1ºC zimą (w Polsce

-3.5ºC ). Pamiętajmy jednak, że jest to tylko pogoda a Madera to mała wyspa na Oceanie

Atlantyckim i bywają odstępstwa od tej reguły. 

POGODA
SŁÓW KILKA O POGODZIE
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TEMPERATURA WODY

Średnia temperatura wody to 17ºC w marcu i 22ºC we

wrześniu. Zdarzają się wyjątki kiedy temperatura

wody wynosi od 15 do 25ºC .

OPADY

Najwięcej opadów możemy spodziewać się w okresie od

października do kwietnia. Najmniej od maja do

września. Nie jest jednak tak strasznie jak mogłoby się

wydawać. Średnia roczna liczba opadów to 678 mm,

gdzie dla porównania w polskich górach (Zakopane)

liczba ta wynosi aż 1017 mm. Średnia liczba dni

deszczowych na Maderze to 91, a UWAGA w Polsce to

aż 150! PAMIĘTAJMY: Dzień deszczowy nie oznacza,

że pada cały dzień na całej wyspie! Może padać na

wschodzie, a na zachodzie świecić słońce!

TEMPERATURA W POSZCZEGÓLNYCH MIESIĄCACH

WRZESIEŃ, PAŹDZIERNIK, LISTOPAD

Na wyspie jest wciąż ciepło, temperatura waha się w

granicach 24 stopni, co dla turystów z Polski oznacza

pogodę jak w Polsce w czerwcu. Dzień robi się coraz

krótszy. Średnia liczba dni deszczowych wynosi 7. W

górach w okresie października-listopada spodziewajcie

się więcej chmur i niższej temperatury niż na dole.

GRUDZIEŃ, STYCZEŃ, LUTY

Temperatura spada o około 4 stopnie, ale wciąż nie jest

to typowa zima jak w Polsce, a prędzej polska wiosna-

trochę deszczu, trochę słońca wraz z elementami

zaskoczenia kiedy temperatura potrafi być naprawdę

wysoka. W okresie tym jednak spodziewajcie się więcej

dni deszczowych, szczególnie w górach. Średnia

temperatura w Funchal wynosi ok 19-20 stopni. Jeśli

chodzi o opady to spodziewajcie się około 7-8 dni

deszczowych w miesiącu. Nie ma jednak zasady- bywa

i tak że w święta temperatura wynosi ok. 25 stopni. Dla

tych co obawiają się wyjazdu w tych miesiącach, na

pocieszenie napiszę, że grudzień to miesiąc w którym

uprawia się banany :) Brzmi lepiej prawda?
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MARZEC, KWIECIEŃ, MAJ

Dzień staje się dłuży, a temperatura wzrasta. Liczba opadów maleje. Są to nasze ulubione

miesiące- jest bardzo zielona i kwitnie mnóstwo kwiatów. Na przełomie kwietnia i mają

odbywa się festiwal kwiatów. 

CZERWIEC, LIPIEC, SIERPIEŃ 

W miesiącach tych temperatury są najwyższe, jednak rzadko przekraczają 28-30 stopni.

Oczywiście zdarzają się wyjątki gdzie temperatura jak na Maderę jest bardzo wysoka, a

spowodowane jest to głównie ruchami powietrzna znad Sahary. Liczba dni deszczowych

to około 1-2 w miesiącu. 

Pamiętajcie, jest to tylko pogoda, której nigdy nie da się przewidzieć w 100%. Madera ma

dla Was mnóstwo do zaoferowania i napewno nie będziecie się nudzić. Spakujcie klapki,

lekkie koszulki, a na wyprawy górskie coś cieplejszego. Na sam koniec przytoczę Wam

wypowiedzi osób z naszej grupy, które odwiedziły Maderę. Przy okazji zapraszamy na

naszą grupę: https://www.facebook.com/groups/wyspamadera/

STYCZEŃ

"Byliśmy na przełomie stycznia i lutego. Pogoda była cudowna. W niektóre dni nawet 26

stopni" 

"Byłam na początku stycznia i było cieplutko, jednego dnia nawet bardzo ciepło. Warto

jednak zabrać jakąś bluzę i lekką kurtkę"

"Byłam w styczniu. 18-20 stopni, słonecznie, w ogóle nie padało, można było się opalać.

Polecam Maderę najbardziej na zimę"

" Byliśmy tydzień w styczniu i pogoda była zmienna w zależności od miejsca. Było 20

stopni ale trafiło się i 10 stopni i deszcz" 

" Byłam w styczniu, pogoda ładna- 19-24 stopnie w ciągu dnia, w nocy ok 18 stopni. W

górach chłodno ok 6 stopni i mgły ale też cudownie"

LUTY

"Byłam na koniec lutego, woda miała 20 stopni, na zewnątrz 25 do 28 stopni. Trafił się

jedne dzień, kiedy temperatura wynosiła 20 stopni. Na Pico było 17" 

"Byliśmy na przełomie lutego i marca i pogoda była super 21-22 stopnie"

" Z tą pogodą jest tak różnie, że obojętnie kiedy pojedziesz będzie super. Ja byłam pod

koniec lutego i pokazywało 18-20 stopni, a było tak gorąco jak by było 30"

8

https://www.facebook.com/groups/wyspamadera/


 MARZEC

" Byliśmy 21-28 marca i codziennie było 25 stopni"

" Ja byłam w 2018 przełom marca i kwietnia. Było 25 stopni"

" Byłam na Maderze w marcu, Funchal 25 stopni, Calheta ok 30 stopni, promienie

słoneczne potrafią przypiec"

PAŹDZIERNIK

"Byłam w drugiej połowie października. Temperatura między 23 a 25 stopni, non stop

słonko"

" Potwierdzam, zeszły rok 21-30 stopni, non stop lampa"

" Byłam w pierwszej połowie października i była Sahara. Dwa dni padało ale tylko ok 2

godziny"

LISTOPAD

" Byliśmy od połowy listopada, pogoda marzenie, ciepło, słoneczko. W górach lekko

pokropiło ale generalnie pogoda była wspaniała"

"Byłam pod koniec listopada, było do 25 stopni, bardzo przyjemnie"

"Byliśmy na przełomie listopada i grudnia. Na osiem dni - trzy deszczowe. Na Pico słaba

widoczność. Temp 18-23 stopnie. Mimo deszczu wyspa nas zachwyciła"

" Jeden dzień na 7 były deszczowy"

" Temperatura nie spadała poniżej 20 stopni. Przez 7 dni super pogoda, kropiło krótko

jeden dzień"

GRUDZIEŃ

" My byliśmy na Sylwestra- cały pobyt około 23-24 stopnie. Jeden dzień z przelotnymi

opadami deszczu. Kąpaliśmy się w oceanie, było super"

" Byłam w Machico w grudniu. Pogoda ładna, opalanie i drinki na basenie były :) "

" Byłam 2 razy w grudniu, w tym roku też się wybieram. Było ciepło, w dzień koszulka z

krótkim rękawem, wieczorem coś grubszego ale bez przesady"

"Ja niestety 4 dni deszczowe na 7" ale i tak było pięknie i w miarę ciepło"
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Wiele osób przeglądając zdjęcia oraz słysząc opowieści jak piękna jest Madera,

zastanawia się jaki jest najlepszy sposób aby na nią dotrzeć. Czy lepszy będzie wyjazd

zorganizowany czy może podróż na własną rękę? Pisząc ten artykuł chcemy zaznaczyć,

że jest on pisany w czasach ciągle zmieniających się restrykcji. Niektóre opcje podróży na

ten moment mogą być niedostępne, ale nie o to nam chodzi. Chcemy też przedstawić

możliwości podróży dla tych, którzy Maderę mają w odległych planach, a my liczymy, że

do tego czasu wszystko wróci do normy. 

Głównym i najczęściej spotykanym środkiem transportu jest samolot. Jest to

zdecydowanie najszybszy i najwygodniejszy środek transportu, którym dostaniecie się na

Maderę. Inne możliwości to rejsy wycieczkowe promem, które często organizowane są po

Oceanie Atlantyckim lub rejs z Portimão promem. W przypadku rejsów wycieczkowych -

wasz pobyt będzie bardzo ograniczony, ponieważ pobyt na wyspie trwa zazwyczaj 1-2 dni i

płyniecie dalej. W przypadku drugiej opcji - przeprawy promowej z Portugalii

kontynentalnej, rejsy są na tą chwilę wstrzymane do odwołania. Nie wiadomo kiedy

wrócą. W związku z powyższym, skupimy się na samolocie :)

WYCIECZKA Z BIUREM PODRÓŻY

Jedną z najczęściej wybieranych opcji są wakacje z biurem podróży. Oferta taka

zazwyczaj obejmuje:

- przelot samolotem

- noclegi w wybranym hotelu

- transfer z lotniska 

- ubezpieczenie

PODRÓŻ
CZYLI ZAPLANUJ WYJAZD
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To bardzo wygodna opcja, ponieważ płacicie jedną cenę za wszystko. Nie musicie się też

niczym martwić. Jedyne co musicie zrobić to wybrać termin, daty i inne opcje dodatkowe

jak np. wyżywienie. Wyloty najczęściej odbywają się z Warszawy i Katowic, ale w

zależności od terminu możecie też trafić na oferty wylotów z Poznania, Wrocławia,

Krakowa. 

Kilka porad: 

- przelot samolotem. Jeśli wycieczka w różnych biurach podróży odbywa się w tym samym

terminie to warto wybrać opcję z wylotem porannym. Przylatując na Maderę w godzinach

12-13:00, będziecie mieli jeszcze czas na zwiedzanie wyspy. Lot powrotny zazwyczaj

odbywa się około godziny później niż przylot na Maderę. Dzięki temu będziecie wypoczęci.

Doba hotelowa zazwyczaj kończy się w godzinach 10:00-12:00. Mając wylot powrotny

późnym wieczorem, najczęściej ostatni dzień to zdanie pokoju oraz koczowanie na

lotnisku. Dla niektórych może to nie mieć znaczenia, ale z drugiej strony jak mamy

możliwość wyboru to czemu tego nie zrobić :) ?

- nocleg w wybranym hotelu. Wybierając hotel musicie kierować się mobilnością oraz

planami na zwiedzanie Madery. Jeśli wypożyczacie samochód to możecie wybrać dowolną

część wyspy. Najlepsza baza wypadowa to okolica od Funchal do Ponta do Sol. Północ

wyspy też nie będzie złym rozwiązaniem, jednak wtedy proponujemy okolice São Vicente.

Jeśli chodzi o pogodę to latem nie będzie aż tak dużej różnicy, ale zimą na północy

możecie spodziewać się niższych temperatur oraz często pochmurnego nieba. Pamiętajcie

też, że możecie wybrać, za dodatkową opłatą, pokój z widokiem na ocean. Warto

przemyśleć kwestię wyżywienia. Jeśli będziecie intensywnie zwiedzali wyspę, to naszym

zdaniem opcja all-inclusive nie ma sensu. W przypadku, gdy chcecie poznawać Maderę od

strony gastronomicznej to warto przemyśleć same śniadania. Na miejscu jest bardzo dużo

restauracji i zawsze wracając z wycieczek możecie spróbować czegoś nowego. Osoby,

które nie wynajmują samochodu powinny raczej wybrać okolice Funchal, Garajau,

Caniço. Transport publiczny jest w tych miastach najlepszy oraz stamtąd najczęściej

startują wycieczki zorganizowane.
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- Transfer z lotniska. Wielokrotnie otrzymywaliśmy pytania, czy transfer z lotniska jest

obowiązkowy. Nie transfer z lotniska nie jest obowiązkowy. Możecie wypożyczyć auto i

ruszyć samemu do miejsca zakwaterowania. Możecie też pojechać autobusem lub w

dowolny inny sposób. Sprawdźcie też, czy obowiązuje teraz dodatkowa opłata. 

- Ubezpieczenie. Biuro podróży w pakiecie oferuje też ubezpieczenie. Nie jest to ukłon ze

strony biur podróży tylko obowiązek wynikający z ustawy o imprezach turystycznych i

powiązanych usługach turystycznych. Niestety koszt ponoszą turyści. Sprawdźcie co

obejmuje ubezpieczenie- może warto już dopłacić kilka zł i mieć zwiększony zakres

ubezpieczenia?

LOT CZARTEROWY

W przypadku lotów z przesiadką mamy całkiem spore pole do popisu. Jest to też najlepsze

rozwiązanie, jeśli lubimy planować wyjazd samemu, od zupełnych podstaw. Oczywiście

podczas pisania artykułu, ze względu na sytuację na Świecie, loty z przesiadką są bardzo

utrudnione, ale postanowiliśmy podzielić się wiedzą z osobami, które planują podróż na

Maderę jak sytuacja wróci do normy. 

Lista propozycji i sprawdzonych połączeń:

- najpopularniejszym i zazwyczaj najtańszym sposobem dostania się na Maderę będzie

wylot z dowolnego miasta w Polsce z przesiadką w: 

Lizbonie, Porto, Londynie, Bazylei, Berlinie, Frankfurcie

Do miast tych dostaniemy się m.in liniami takimi jak: Wizz Air, EasyJet, Ryanair, Tap

Portugal, Lufthansa
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Wybierając lot z przesiadką możemy zastanowić się, czy nie połączyć przelotu z pobytem

1-3 dniowym w mieście przesiadkowym. Dzięki temu będziecie mieli okazję zwiedzić jedno

z wymienionych miast przesiadkowych. W dalszą drogę na Maderę wybierzecie się m.in

następującymi liniami:

a) Lizbona- EasyJet, Tap Portugal, SATA

b) Porto- EasyJet, TAP, SATA, Transavia

c) Londyn Gatwick- British Airways, Easy et, Tap Portugal

d) Londyn Standstet- Jet2

e) Londyn Luton- Wizz Air

f) Bazylea- EasyJet

g) Berlin- EasyJet

h) Frankfurt - Lufthansa

Ze względu, że rynek lotniczy jest bardzo zmienny, nie możemy zagwarantować, że

akurat z wybranych miast dostaniecie się na Maderę za 3 miesiące czy też pół roku.

Będziemy starali się na bieżąco aktualizować artykuł. Mimo tego zawsze jest to dla Was

fajna opcja poglądowa. 

Jako niespodziankę dorzucamy Wam alfabetyczną listę nie wszystkich, ale wartych

przemyślenia portów przesiadkowych wraz z liniami lotniczymi:

Amsterdam- Transavia / Barcelona- Vueling / Bazylea- EasyJet / Birmingham- Jet2 /

Bristol- EasyJet / Bruksela- Brussels Airlines / Dusseldorf- Condor, Eurowings /

Edynburg- Jet2, EasyJet / Frankfurt- Lufthansa, Condor / Geneva- EasyJet / Glasgow-

Jet2 / Hamburg- Condor / Kolonia/Bonn- Eurowings / Lyon- Transavia / Madryt- Air

Nostrum

Pamiętajcie żeby sprawdzić, czy w cenę biletu wliczony jest bagaż rejestrowany. Niestety

w większości tanich linii, bagaż trzeba dokupić za dopłatą. 

. 
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HF (Horários do Funchal)

RODOESTE (Transportadora Rodoviária da Madeira)

SAM (Sociedade de Automóveis da Madeira)

EACL (Empresa de Autocarros do Caniço)

Madera to nie tylko wycieczki zorganizowane czy też podróże wynajętym autem. Osoby,

które preferują zwiedzanie Madery transportem publicznym z pewnością doświadczą

wiele wspaniałego. 

Na Maderze funkcjonują cztery firmy przewozowe: 

Każdy z przewoźników to inna firma więc musicie pamiętać, że wszędzie obowiązują inne

bilety, ale o tym w dalszej części. Przewoźnicy na Maderze umożliwiają podróże po

Funchal oraz łączą inne miejscowości na wyspie. Jazda autobusem na Maderze to

ciekawe, a nawet ekscytujące przeżycie. W autobusie będziecie mogli poczuć się jak

"prawdziwi lokalsi". Dla osób przylatujących na wakacje, będzie dużym zaskoczeniem jak

dobrze kierowcy potrafią poruszać się miejscami po tak wąskich i stromych

wzniesieniach. Dźwięk klaksonu na zakrętach, to tutaj standard, dzięki niemu kierowcy

ostrzegają się, że jadą z naprzeciwka i zaraz wyjadą zza ostrego zakrętu. Planując swoje

wyprawy musicie pamiętać, że częstotliwość kursowania autobusów poza Funchal jest

mocno ograniczona. Zapamiętajcie o której odjeżdża ostatni autobus i bądźcie na

przystanku z 15 min przed odjazdem. Jeśli się spóźnicie to pozostanie Wam powrót

taksówką :) W dalszej części opis poszczególnych przewoźników i inne praktyczne

informacje. 

KOMUNIKACJA PUBLICZNA
PODRÓŻUJ JAK LOKALS 
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Bilet kupiony u kierowcy: do kupienia podczas wejścia do autobusu. Jest to bilet

jednorazowy więc obowiązuje tylko na jeden przejazd. Koszt biletu kupionego u

kierowcy to 1.95 euro.

Karta GIRO- bilety przedpłacone: Aby kupić takie bilety, potrzebujecie wyrobić kartę

GIRO, którą możecie doładować dowolną liczbę razy, jednak nie więcej niż na 31

przejazdów podczas jednorazowego doładowania. Koszt wyrobienia takiej karty to

jednorazowa opłata w wysokości 0.50 euro. Koszt wyrobienia karty zwraca się już przy

pierwszym przejeździe. Jeśli wiecie, że będziecie dużo podróżowali po Funchal to warto

zastanowić się nad doładowaniem większej ilości przejazdów. Dlaczego? Ponieważ

doładowując kartę na 2-9 przejazdów, koszt jednego przejazdu to 1.35 euro, a przy

doładowaniu powyżej 9 przejazdów, cena za jeden przejazd to jedyne 1.25 euro. Kartę

taką możecie też wyrobić dla dziecka w wieku 6-12 lat. Koszt wyrobienia karty to

również 0.50 euro, natomiast cena jednorazowego przejazdu dla dziecka to tylko 0.70

centów! UWAGA- karta ta nie obowiązuje w przypadku połączeń międzymiastowych!

Kartę tą wyrobicie w informacji turystycznej, biurach sprzedaży Horários do Funchal,

w automatycznych maszynach HF w tzw. Pay Shopach oraz na poczcie. Przykładowe

adresy takich miejsc znajdziecie w dalszej części artykułu.

Horários do Funchal

Przewoźnik ten oferuje serwis miejski w Funchal, jak i przewozy międzymiastowe.

Autobusy tego przewoźnika są bardzo charakterystyczne- te które poruszają się po

mieście są koloru żółtego, a te które oferują przewozy międzymiastowe są koloru szaro -

żółtego. Podróżowanie żółtymi autobusami w Funchal, a szczególnie w jego centrum nie

jest niczym skomplikowanym. W Funchal znajdziecie wiele przystanków wraz z

dokładnymi oznaczeniami. 

Dzięki połączeniom międzymiastowym dotrzemy do takich miast jak:

Camacha, Caniço, Santo da Serra, Curral das Freiras, Poiso, Ribeiro Frio, Faial, Santana,

São Jorge, Arco de São Jorge oraz Porto da Cruz. Główny terminal autobusowy znajduje

się w centrum przy kolejce linowej, która prowadzi na Monte. 

Rodzaje biletów i cennik:

Horários do Funchal oferuje dwie możliwości- zakup biletu u kierowcy lub zakup karty

Giro, którą możecie doładowywać dowolną ilość razy a przejazdy wtedy wychodzą taniej.

Jak to wygląda w praktyce?

1.

2.
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Karta Giro 1/3/5 lub 7 dniowa: to bilet również w postaci karty Giro, jednak ważny na

określoną ilość dni. Z takim biletem możecie jeździć po Funchal ile tylko chcecie. Bilet jest

ważny od momentu pierwszego skasowania. Cena biletów przedstawiają się następująco: -

bilet 1 dniowy: 4.50 euro - bilet 3 dniowy: 11.50 euro - bilet 5 dniowy: 16.50 euro - bilet 7

dniowy: 21.50 euro Koszt wyrobienia karty to 0.50 euro i opłata ta jest pobierana tylko raz,

podczas pierwszego zakupu. Przy następnym doładowaniu, płacicie tylko za bilety, nie za

kartę. Kartę tą wyrobicie w informacji turystycznej, biurach sprzedaży Horários do

Funchal, w automatycznych maszynach HF w tzw. Pay Shopach oraz na poczcie.

Przykładowe adresy takich miejsc znajdziecie w dalszej części artykułu.

Karta GIRO 24: karta ta upoważnia Was do przejazdów w serwisie miejskim, ale również w

serwisie międzymiastowym. Jeśli planujecie więc podróż poza Funchal wraz z

przystankami w innych miejscowościach to będzie to dobra opcja. Karta ważna jest przez

24 godziny od momentu skasowania. Możecie przez ten czas korzystać z niej dowolną ilość

razy w serwisie miejskim, jak i na trasach międzymiastowych. Koszt wyrobienia takiej

karty to jednorazowo 0.50 euro. Karta ta jest do nabycie tylko w informacjach

turystycznych oraz biurach sprzedaży Horários do Funchal.

Połączenia międzymiastowe: w przypadku połączeń międzymiastowych obowiązują inne

bilety. Wyjątkiem jest oczywiście karta GIRO 24 (tylko ta), która obowiązuje w

komunikacji miejskiej, jak i pozamiejskiej. Cena biletów uzależniona jest od

przejechanych stref (zobacz tabelkę), jednak wynoszą od 1.30 do 6 euro za przejazd. Bilety

na przejazdy międzymiastowe kupicie u kierowcy. Tabelka przedstawia przykładowe ceny

biletów na trasach międzymiastowych (obowiązujące na dzień 6.03.2021)
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Miejsca sprzedaży biletów: LINK DO MAPY (KLIKNIJ)

Informacja turystyczna

a) Avenida Arriaga - Avenida Arriaga, 16 ; 9004-519 Funchal. Poniedziałek - Piątek 9:00-

20:00 ; Sobota - Niedziela i święta 9:00- 15:30 b) Pontinha (Port w Funchal)- Gare Marítima

da Madeira Área de desembarque - Piso 1 Porto do Funchal 9004-518 Funchal. Otwarte

tylko po przybyciu promów ale w godzinach 8:30 - 11:30 c) Monumental- Estrada

Monumental, 175 9000-100 Funchal Codziennie 9:30 - 16:00

Biura sprzedaży Horários do Funchal a) Anadia - Rua Visconde Anadia, C. C. Anadia

Shopping, Store 6 Poniedziałek - Piątek 8.30 - 19:00. Zamknięte w soboty, niedziele i

święta. 

b) Pinga - Avenida do Mar Poniedziałek - Piątek 8.30 do 18.30. W weekendy i święta 8.30 -

16.30 

c) Marina (przystań/port)- Avenida do Mar naprzeciwko portu/przystani. Poniedziałek -

Piątek 9:00 - 13:00 i 14:00 -18:00 to Marina) Soboty i święta od 8.30 do 16.30. Niedziela 8.30 do

15:30. 

Automatyczne maszyny biletowe  Wyżej wymieniona Anadia, Marina oraz:  a) Teleférico

(kolejka linowa Funchal) -Avenida do Mar - na przeciwko kolejki Codziennie od 7.15 do

23.30 b) Urząd/ biuro celne - Alfandega do Funchal- Avenida do Mar Codziennie od 7.15 do

23.30 c). Loja do Cidadão- Avenida Arriaga 42-A-r/c Poniedziałek - Piątek 8:30 do 19:30

Soboty 8.30 do 13.30  d). Hospital Dr. Nélio Mendonça - Avenida Luís de Camões, 57 24/h 

Oczywiście bilety dostaniecie też na lotnisku, w informacjach turystycznych, w tzw.

payshopach oraz na poczcie.

PRZYDATNA INFORMACJA: Po Funchal kursuje również elektryczny autobus linii 05 i

05A. Nie ma on stałych przystanków i zatrzymuje się go poprzez machnięcie ręką.

Obowiązują bilety takie jak w serwisie miejskim. Dodatkowo z większości hoteli do

centrum dojedziecie autobusami nr 01/02/24. 

LINK DO STRONY PRZEWOŹNIKA: http://www.horariosdofunchal.pt/
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Rodoeste

Autobusy firmy Rodoeste łączą Funchal z wszystkimi gminami zachodniej Madery. Bez

problemu dostaniecie się nimi do: Câmara de Lobos, Ribeira Brava, Ponta do Sol, Calheta,

Porto Moniz, São Vicente i Santana. 

 Jak każda linia na Maderze, Rodoeste również ma swoje barwy i są to białe autobusy z

czerwonym paskiem. 

Ceny biletów uzależnione są od stref do których podróżujemy. Ceny zaczynają się od 1.30

euro do 6 euro za przejazd. Dzieci do 6 lat podróżują za darmo, a od 6 do 12 roku życia ze

zniżką 50%.

Aby sprawdzić dokładnie w jakich strefach będziecie podróżowali, musicie przejść na

stronę przewoźnika w podanym niżej linku. Tam kliknijcie "zones map". Niestety nie

mamy dostępu do tej mapki więc nie możemy jej udostępnić w tym artykule.
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Przykładowo na dzień pisania artykułu, ceny biletów z Funchal przedstawiały się

następująco:

Funchal - Camara de Lobos 2.20 euro

Funchal - Ribeira Brava 3.35 euro

Funchal - Calheta 4.70 euro

Funchal - Ponta do Pargo 5.35 euro

Funchal - Porto Moniz 6 euro

Funchal - São Vicente 4.70 euro

Miejsce sprzedaży biletów w Funchal: 

Loja Funchal- Rua do Esmeraldo, 50 Poniedziałek- Piątek 9:00 do 13:00 i od 14:30 do 18:00.

Quiosque Funchal- Avenida do Mar

Poniedziałek - Piątek 7:30 - 17:00

Główne przystanki autobusowe znajdziecie na ulic Avenida do Mar, naprzeciwko portu.

SAM

Przewoźnik ten oferuje dwa rodzaje przewozów: transport lotniskowy (Aerobus) oraz

przewozy po wschodniej części wyspy. Autobusy w transporcie międzymiastowym są

koloru zielono-białego. Autobus oferujący transfery z lotnika jest koloru białego z

zielonym napisem Aerobus.

AEROBUS - zapewni Wam sprawny przejazd z lotniska do hoteli w Funchal oraz z

powrotem. Przystanek na lotnisku znajduje się przy samym wyjściu z hali przylotów. Bez

problemu go znajdziecie. Czas przejazdu z lotniska do centrum Funchal to 30 min, a do

przystanku końcowego Praia Formosa to 50min. Przystanki w Funchal rozmieszczone są

w taki sposób, aby każdy turysta przylatujący na Maderę mógł dotrzeć w okolice swojego

hotelu. W autobusie otrzymacie mapkę wraz z przystankami przypisanymi do

konkretnych hoteli oraz jeśli chcecie wszystko zaplanować przed Waszych przylotem to

listę przystanków sprawdzicie klikając TUTAJ (KLIKNIJ). 
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Przykładowe przystanki przypisane do najczęściej wybieranych hoteli przez turystów z

Polski: 

Hotel Duas Torres - przystanek nr 19 / Hotel Estrelicia - przystanek nr 19 / Hotel Dorisol

Florasol - przystanek nr 15 / Hotel Four Views Baia- przystanek nr 8 / Hotel Four Views

Monumental- przystanek nr 15 / Hotel Golden Residence- przystanek nr 20 / Hotel Jardins

D’Ajuda- przystanek nr 19 / Hotel Meliã- przystanek nr 16 / Hotel Melba - przystanek nr 14

Hotel Mimosa- przystanek nr 15 / Hotel Pestana Ocean Bay - przystanek nr 26 / Hotel

Pestana Promenade- przystanek nr 17 / Hotel Vidamar- przystanek nr 14 

Rozkład jazdy na moment pisania artykułu zmienia się co tydzień, dlatego warto go

sprawdzić przed przylotem. Ze względu na cotygodniowe zmiany- odsyłamy to rozkładu

jazdy na stronie przewoźnika: KLIKNIJ TUTAJ. Bilety na przejazd kupicie u kierowcy, a

ceny przedstawiają się następująco: :: bilet w jedną stronę - 5 euro :: bilet w dwie strony - 8

euro (ważny 1 rok) :: dzieci w wieku 6-11 lat - 2.50 euro

SAM- połączenia międzymiastowe. 

Linią SAM dotrzecie do miejscowości położonych we wschodniej części Madery i będą to

między innymi Caniço, Santa Cruz, Machico, Santa da Serra, Porto da Cruz oraz

oczywiście innych miejscowości znajdujących się na trasie. Bilety kupicie u kierowcy, ale

możecie też kupić kartę Flexi, którą możecie doładować na 10 do 50 przejazdów lub kartę

Flexi 24 godzinną, 3, 7 lub 15-dniową. Koszt wyrobienia karty Flexi to 2 euro. Karta ważna

jest dwa lata, po tym czasie jeśli wrócicie na Maderę, musicie ją odnowić lub wyrobić od

nowa. Niestety karta Flexi na określoną liczbę przejazdów, nie zmienia ceny biletów, a

jest jedynie udogodnieniem, żeby nie trzeba było płacić za każdym razem jak wsiadamy do

autobusu.

Ceny biletów na przejazdy międzymiastowe linią SAM uzależnione są od stref w których

się poruszacie. Podział na strefy i przynależące do nich miejsca i miasta:
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CANIÇO : Assomada SANTA CRUZ: Achada (Santa Cruz) | Boqueirão | Cruzamento Gaula |

Fazenda | Foca | Moinhos ( Santa Cruz) | Porto Novo | Salão | Santa Cruz MACHICO:

Aeroporto | Água Pena | Arendrup | Baía D'Abra | Câmara Municipal Machico | Campo

Futebol | Caniçal | Caramanchão | Descida Janeiro | Estádio Machico | Janeiro | João Frino

( Bar Marítimo) | Levadas | Machico | Maroços | Matur | Misericórdia | Modelo | Moinho

Serra | Moinho Valente | Parque Empresarial | Pastel | Prisma | Queimada Baixo |

Queimada Cima | Relação | Remédios | Ribeira Seca | São Sebastião | Terça | Torre SANTO

DA SERRA: Fajã Rolos | Lombo Faias | Portela | Ribeira de Machico | Santo Serra PORTO

CRUZ: Achada (Porto da Cruz) | Cruz Guarda | Faial | Gambão | Larano | Maiata Baixo |

Maiata Cima | Moinhos (Faial) | Porto da Cruz | Referta | Serrado

Dzieci do 12 roku życia - zniżka ok 40-50% w zależności od trasy.

Główny terminal autobusowy SAM w Funchal: Avenida Calouste Gulbenkian, Apartado

4070, Ec - Calouste Gulbenkian, Funchal

KOD GOOGLE MAPS: J3XM+4J Funchal, Portugalia 

STRONA PRZEWOŹNIKA: www.sam.pt 

PRZYDATNA INFORMACJA: SAM POSIADA APLIKACJĘ NA TELEFON

21



CANIÇO : Assomada SANTA CRUZ: Achada (Santa Cruz) | Boqueirão | Cruzamento Gaula |

Fazenda | Foca | Moinhos ( Santa Cruz) | Porto Novo | Salão | Santa Cruz MACHICO:

Aeroporto | Água Pena | Arendrup | Baía D'Abra | Câmara Municipal Machico | Campo

Futebol | Caniçal | Caramanchão | Descida Janeiro | Estádio Machico | Janeiro | João Frino

( Bar Marítimo) | Levadas | Machico | Maroços | Matur | Misericórdia | Modelo | Moinho

Serra | Moinho Valente | Parque Empresarial | Pastel | Prisma | Queimada Baixo |

Queimada Cima | Relação | Remédios | Ribeira Seca | São Sebastião | Terça | Torre SANTO

DA SERRA: Fajã Rolos | Lombo Faias | Portela | Ribeira de Machico | Santo Serra PORTO

CRUZ: Achada (Porto da Cruz) | Cruz Guarda | Faial | Gambão | Larano | Maiata Baixo |

Maiata Cima | Moinhos (Faial) | Porto da Cruz | Referta | Serrado

Dzieci do 12 roku życia - zniżka ok 40-50% w zależności od trasy.

Główny terminal autobusowy SAM w Funchal: Avenida Calouste Gulbenkian, Apartado

4070, Ec - Calouste Gulbenkian, Funchal

KOD GOOGLE MAPS: J3XM+4J Funchal, Portugalia 

STRONA PRZEWOŹNIKA: www.sam.pt 

PRZYDATNA INFORMACJA: SAM POSIADA APLIKACJĘ NA TELEFON
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EACL

Przewoźnik ten oferuje swoje przewozy w rejonie Caniço i Funchal. Autobusy wyglądem

przypominają trochę te co przewoźnik Rodoeste, ale z pewnościà je rozróżnicie. To fajna

alternatywa aby podróżować w rejonie Funchal i Canico. Wielu turystów zatrzymuje się

np. w hotelu Dom Pedro Garajau. 

Wiele osób wybierających się na Maderę wybiera noclegi w hotelach Dom Pedro Garajau,

Rocamar & Orchid, Hotel Riu Palace czy też Four Views Oasis. Dzięki przewoźnikowi

EACL bez problemu dojedziecie do centrum Funchal linią 155. Cena biletu w strefie

Funchal to 2.20 euro, a w strefie Caniço to 1.30 euro 

Linki do strony przewoźnika: https://www.eacl.pt/
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ZANIM PRZEJDZIESZ DALEJ GDZIE ZNAJDZIESZ CENNIK WYCIECZEK I ATRAKCJI

NA MADERZE . 

Będziemy bardzo wdzięczni za udostępnianie tego wydania magazynu jak największej

ilości znajomym. Dla nas to najlepsza nagroda za co z góry dziękujemy. 

Jeśli uważacie że wykonaliśmy kawał dobrej roboty to tak jak wspomniałem wcześniej

możecie postawić nam kawę. Magazyn to świetne źródło wiedzy ale również całkowicie

darmowe. Drobna kawa to zapał do kolejnego działania :) KLIKNIJ W IKONĘ LUB LINK

NIŻEJ

www.buycoffee.to/wyspamadera

DZIĘKUJEMY

Jeśli przylatujecie na Maderę i jesteście zainteresowani

wynajmem auta, skuterów, wycieczkami lub atrakcjami to

cennik znajdziecie na następnej stronie
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WYCIECZKI I ATRAKCJE

Auto

Skuter

*cena uzależniona jest od terminu, długości wynajmu i klasy auta/skutera 

W Y N A J E M  A U T A  I  S K U T E R Ó W

Od 25€/doba

Od 18€/doba

Objazdówki (Angielski)

Objazdówki (Polski)

Jeep Safari (Polski)

Jeep Safari (Angielski)

Wycieczki piesze (angielski)

A T R A K C J E  N A  L Ą D Z I E

30€

45€

45€

45€

32€

Katamaran (obserwacja delfinów)

Katamaran VIP (Delfiny + open bar)

Speedboat (obserwacja delfinów) 

Rejs łodzią Santa Maria de Colombo

Wynajem kajaków

Dzień na Ponta de São Lourenço

(kajaki, snorkeling, rejs do latarni

morskiej + przekąska 

Rejs na wyspy Desertas

A T R A K C J E  N A  W O D Z I E  

Od 25€

57€

35€

30€/2 osoby

59,90€

80€

Canyoning

Coasteering

Loty paralotnią + zdjęcia

Z  N U T Ą  A D R E N A L I N Y

Od 60€

60€

100€

Wszystkie wycieczki zarezerwujecie przez stronę
internetową www.wyspamadera.pl lub przez kontakt

mailowy: kontakt@wyspamadera.pl 

*dzieci zniżka w zależności od atrakcji
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