
Kvetinový festival v záhrade Atlantiku
Záhrada Atlantiku, Ostrov večnej jari, Ostrov 
kvetín – všetkými týmito prívlastkami býva 
pomenovaný portugalský ostrov Madeira. 
Stačia vám necelé štyri hodiny letu a ocitne-
te sa z často nevľúdnej stredoeurópskej jari 
v  inom, rozkvitnutom svete. Madeira je prí-
jemná v takmer každom ročnom období, ale 
keď tu chcete zažiť naozaj záplavu kvetov, 
oplatí sa sem prísť po Veľkej noci na Festival 
kvetov – Festa da Flor. Koná sa vždy druhý 
víkend po veľkonočných sviatkoch, tento 
rok je to od 16. do 22. apríla. 

KVETINOVÝ ZÁŽITOK 
Celý týždeň je hlavné mesto Madeiry Fun-
chal zdobené girlandami voňavej krásy, 
koná sa tu množstvo akcií, ale vrchol festi-
valu je vždy cez víkend. Skutočnou pastvou 
pre oči sú kvetinové koberce, ktoré vytvára-
jú skupinky umelcov priamo na chodníkoch 
a  cestách na frekventovaných miestach 
Funchalu, robia sa aj súťaže o najkrajší ko-
berec a  najkrajšiu výzdobu okien a  terás 
v  meste. V  sobotu nasleduje pochod detí 
s kvetinami, ktoré ich potom dávajú na Múr 
nádeje na hlavnom námestí pred funchal-
skou radnicou. Je to vlastne akýsi kvetinový 
pochod za mier, na ktorého konci vypustia 
množstvo holubíc ako symbolov mieru. Fes-
tival vrcholí v nedeľu, a to veľkým alegoric-
kým sprievodom vozov zdobených kvetmi, 

ktoré sprevádzajú tisíce tanečníkov v  pes-
trofarebných kostýmoch, znázorňujúcich 
rôzne kvetiny. Sprievod sa začína na konci 
mestskej promenády a pokračuje cez celé 
mesto po novej promenáde až k  prístavu. 
K festivalu patrí, samozrejme, aj hudba, na 
mnohých miestach sú hudobné vystúpenia, 
od ľudových kapiel, až po koncerty klasickej 
hudby a v Ateneu Comercial sa koná aj kve-
tinová výstava a veľtrh. Kvetinový festival je 
udalosť, na ktorú spomienky tak skoro ne-
vyblednú, ale, samozrejme, Madeira ponúka 
oveľa viac. Napríklad hlavné mesto ostrova 
Funchal sa pýši mnohými pamiatkami. Sú tu 
monumentálne paláce s tienistými nádvoria-
mi, meštianske domy obklopené subtropic-
kými parkami, kostoly a kláštory, zaujímavé 
múzeá. Možno si tu pozrieť sochu rakúskej 
cisárovnej Sissy, ktorá tu strávila veľa času, 
park Municipal, katedrálu, radnicu, múzeum 
Art de Sacra  so zbierkami vzácnych ume-
leckých diel a predmetov z 15. až 18. sto-
ročia.

Bolo by škoda neochutnať víno Madei-
ra  v  Oliveiras  – najstarších vínnych pivni-
ciach ostrova, navštíviť manufaktúru na 
výrobu výšiviek. V  hlavnom meste si tiež 
treba vychutnať kolorit miestnej tržnice, 
ktorá ponúka veľký výber ovocia, zeleniny, 
kvetov a rýb, vyviezť sa lanovkou ku krás-
nej tropickej záhrade nad mestom. Milovní-
ci barokovej architektúry, pozor! Určite vás 
zaujme barokový pútnický  kostol Monte, v 
ktorom pochovali posledného rakúskeho ci-

sára z rodu Habsburgovcov. Tí, ktorí majú 
radi trochu adrenalínu, sa zase môžu spustiť 
v tradičnom tobogane dlhom dva kilometre, 
ktorý sa stal miestnou atrakciou. Milovníci 
aktívneho pohybu v  prírode si na Madeire 
tiež prídu na svoje – celý, z veľkej časti hor-
natý ostrov je popretkávaný „levadas“, čo sú 
pôvodne zavlažovacie kanály, momentálne 
sú chodníky popri nich veľmi využívané na 
turistiku.

TIpy SpRIEVODCU CK SATUR
Na východ. Keď sa vyberiete na východ 
ostrova, nachádza sa tu druhý najvyšší 
vrch Madeiry Pico do Areeiro. Ribeiro Frio 
je známe farmou na pstruhy nachádzajúcou 
sa, ako inak, v krásnej záhrade. V mesteč-
ku Santana, na severovýchode sú zase jed-
ny z posledných typických madeiranských 
domov v tvare písmena A. 
Čo je nové na západe. Na opačnej strane 
ostrova treba navštíviť mestečko Camara de 
Lobos, lebo práve tu trávil čas maľovaním 
obrazov Winston Churchill, a tiež útes Cabo 
Girao, čo je druhý najvyšší útes na svete 
s krásnym výhľadom. V Ribeira Brava, ktoré 
je situované na úrovni mora, možno navští-
viť jaskyňu Grutas e Centro de Vulcanismo 
a potom v mestečku Porto Moritz unikátne 
prírodné kúpalisko z lávových kameňov.
Na nákupy. Hlavné mesto ostrova sa v po-
sledných rokoch stalo nákupným eldorá-
dom, pribudli nákupné centrá, mnohé majú 
otvorené cez víkendy aj do polnoci. Naj-
novším je Dolce Vita v centre mesta.

Viac info na: www.satur.sk/trend

GRAND TOUR MADEIROU 
8-dňový letecký poznávací zájazd 
Letenka, ubytovanie v 3/4* hoteloch s polpenziou, transfery, ochutnávka vína, 
folklórna večera, sprievodca
Termín: 14. 4. – 21. 4. (Kvetinový festival); 8. 5. – 15. 5.; 29. 5. – 5. 6. 
Cena: od 998 €


