PROGRAM: MADEIRA – DEN FLYTENDE
HAGEN I ATLANTERHAVET
10 frokoster, 4 lunsjer og 5 middager inkludert

Dag 1

Avreise og ankomst Madeira
Avreise fra Oslo Lufthavn midt på dagen med TAP. Etter et flybytte i Lisboa lander vi på
flyplassen utenfor Funchal på kvelden. Her blir vi møtt av lokalguide og buss som tar oss inn
til byen og innsjekking på vårt hotell.
Turim Santa Maria Hotel ligger sentralt i Funchal. Alle rom har balkong, vi har noen få rom
som også har sjøutsikt. Ved ankomst og avreise må du selv være forberedt på å bære
bagasjen mellom bussen og hotellet, cirka 150 meter, da turistbusser ikke har lov å kjøre i den
smale gaten fremfor hotellet.

Programmet sist oppdatert 15. september 2022, 14:07
For priser, avgangsdato, betingelser og rikere presentasjon av turen, se:
https://escape.no/reiser/madeira-den-flytende-hagen-i-atlanterhavet/

Dag 2

Byrundtur til fots i Funchal
Frokost, lunsj
Funchal er hovedstad på den 55 km lange og 22 km brede øya. Her bor cirka halvparten av
øyas 250 000 innbyggere. Øya ble portugisisk provins i 1425 og Funchal (som visstnok skal
stamme fra ordet fennikel – funcha) ligger i en slags halvgryte med bygninger oppover
skråningene. I gamlebyen er det staselige bygninger, trange smug og små kafeer.
Fiskemarkedet, fruktmarkedet og det utrolige blomstermarkedet er en herlig
formiddagsutflukt, og det er også vinmuseet med virkelig gode smaksprøver. Det myldrer av
restauranter i alle prisklasser og det sies at de aller beste ligger i gamlebyen. Marinaen, en
gang en viktig fiskehavn, er anløp for cruiseskip og det blir lenger og lenger mellom
fiskebåtene.
Etter en rolig morgen skal vi på bytur til fots (cirka 3 timer) og bli kjent. Katedralen ”Igreja de
Se” ble bygget på 1400- tallet og bærer tydelig preg av den geografiske nærheten til NordAfrika. Gamlebyens trange smug og bittesmå gater huser butikker som selger Madeiras
stolthet – kniplinger. Mange hundre års erfaring og fingerferdighet ligger i de
sukkerspinnfine broderiene. Madeiravin er antagelig mer berømt enn kniplinger og det blir
vinsmaking av denne typen.
Etterpå skal vi på markedsplassen «Mercado dos Lavradores.» Tomat og sitronprisene ropes
ut og atmosfæren er akkurat som den skal være på et marked med stor konkurranse. På
blomster – og fiskemarkedet roper også selgerne ut dagens priser i en kakafoni av ukjente
ord.
Funchal var også byen der Winston Churchill elsket å sitte på Reid’s Palace Hotel, som ligger
utenfor bykjernen. Her nøt han livet, røykte sigar, drakk whisky etter whisky og skuet utover
havet. Det er lett å forstå Churchills valg. Funchal er en vakker by. Det er også en moderne
by med alle fasiliteter en hovedstad trenger.
Lunsjen tar vi på en lokal restaurant og resten av dagen er til egen disposisjon, så bli gjerne
igjen i byen.
Om kvelden vil reiseleder organisere middag for den som vil spise felles.

Dag 3

Heldagsutflukt til nordøstlige delen av øya
Frokost, lunsj
I dag skal vi høyt opp til Madeiras tredje høyeste punkt ”Pico de Arieiro.” (1810 m) Utsikten
her oppe er intet mindre enn fantastisk, hele Madeira bretter seg ut langt der nede. Vi
fortsetter til en ualminnelig vakker nasjonalpark, ”Ribeiro Frio.” En eventyrskog hvor lys og
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skygge skaper en følelse av uvirkelighet. Herifra skal vi på en levadavandring på en liten time
gjennom laurbærskogen til Balcões. Det blir lunsj i landsbyen Santana, som er kjent for sine
spesielle hvite hus med bratte stråtak, laget for å beskytte mot nedbør og vind.
Deretter fortsetter vi østover og ser ut på «tarmen» Ponta de Sao Lorenzo, der klimaet er
tørrere og landskapet mer goldt. Vi reiser via den lille kystbyen Porto da Cruz, der
sukkerfabrikken fra 1927 fortsatt lager sukker på den gamle måten, før vi tar turen innom
Machico, den lille bukten hvor Madeiras oppdagere gikk i land på 1500-tallet. På
ettermiddagen går turen tilbake til hotellet.

Dag 4

Dagen er til fri disposisjon, middag om kvelden
Frokost, middag
Kanskje du har lyst til å ta taubanen opp til den lille fjellandsbyen Monte som ikke er langt
unna? Montekirken er Madeiras viktigste valfartskirke. Den ble bygget i 1818 på stedet der
de to første barna som ble født på Madeira bygget et opprinnelig kapell i 1470. Benytt
sjansen til å ta en aketur på veien ned! Kurvsleder har vært en tradisjonell form for transport
på Madeira, og i dag kan man fortsatt oppleve kiling i magen på veien ned de bratte bakkene.
To menn kontrollerer fart og retning, og i løpet av kun 10-15 minutter kan du kjøre gjennom
smale gater med panoramautsikt over bukten.
I kveld spiser vi middag på en lokal restaurant i nærheten av hotellet.

Dag 5

Levadavandring og ettermiddagste
Frokost, middag
Er det en ting du må gjøre på Madeira, er det å gå langs en av levadaene. Vannkanalene ble
bygget for å frakte vann fra den regnvåte nordsiden til den solrike siden i sør. Langs
levadaene ble det anlagt stier for at de skulle kunne vedlikeholdes og disse stiene er i dag
populære turveier. I dag skal vi på en lett vandring på cirka 1.5 time for å oppleve, se og gå
langs en av disse vannveiene.
Vannveiene eller ”levadaene” på Madeira er kjent for sin skjønnhet. Det er en myriade, mer
enn 2170 km med vannkanaler og 40 km med vanntunneler på øya. Et usedvanlig
vanningssystem som forklarer hvorfor Madeira er så frodig. Landsbyen Gaula på sørkysten er
vårt utgangspunkt på vandringen gjennom vakker natur og bugnende blomsterdaler. Ved
endt vandring passer det godt med et besøk på et familiedrevet tehus. Her blir det servert
ettermiddagste og vi skal kose oss med to forskjellige typer kaker.
Vi spiser felles middag på hotellet.
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Dag 6

Dag til egne aktiviteter, middag om kvelden
Frokost, middag
Ta dagen som den kommer. Kanskje det frister med mer levadavandring? Reiseleder er
behjelpelig med tips og forslag.
I kveld skal spise noe som er typisk for Madeira og veldig godt. Espetada! Må ikke forveksles
med espada som er den stygge, dog velsmakende, fisken fra markedet… Vi reiser til en lokal
restaurant som har retten som spesialitet. Espetada er marinert grillspydd av oksekjøtt som
grilles på laurbærkvister. Disse henges loddrett over bordet og vi forsyner oss derfra. Både
sosialt og godt. Madeira leverer på det meste, også mat!

Dag 7

Heldagsutflukt til den sør-vestlige delen av øya
Frokost, lunsj
Madeira går opp og ned, opp og ned – hele øya er som en berg og dalbane av
høydeforskjeller. Utflukten til sør-vestkysten er intet unntak. Første møte er Camara de
Lobos, fiskelandsbyen der Churchill elsket å male. Vi setter kursen vestover og neste stopp
er den imponerende klippen Cabo Girão. Havklippen er den nest høyeste i verden og ruver
hele 589 meter over havet. Om du ikke lider av høydeskrekk, ta turen ut på glassbroen og
nyt den spektakulære utsikten. Videre fortsetter vi i retning Ribeira Brava, en vakker by med
beliggenhet ved sjøen. Byen ligger ved utløpet av elven med samme navn og var et viktig
stopp på veien mellom hovedstaden Funchal og den nordlige delen av øya.
Herifra fortsetter vi opp i fjellene og kjører forbi Encumeada-passet hvor vi har en praktfull
utsikt til både sør- og nordkysten av øya. Videre fortsetter vi gjennom verdens største
laurbærskog før vi kommer til São Vicente. Her ser vi bevis på at Madeira er vulkansk. Lunsj i
lokal ånd.
Neste stopp er Porto Moniz, byen som fram til 1980 var kjent for hvalfangst. Porto Moniz
har også flotte naturlige basseng, naturlig utformet i lavastein. Vi fortsetter opp i fjellene
igjen til Paul de Serra platået på 1500 moh., som kan minne om det skotske høylandet.
Videre blir det flotte utsiktsstopp før vi reiser tilbake til hotellet.

Dag 8

Dag til egen disposisjon, middag om kvelden
Frokost, middag
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I dag er dagen til egne sysler etter eget velbefinnende. Du kan velge å ta en rolig dag ved
bassenget med en god bok om været er bra eller utforske mer på egen hånd.
Kanskje en rusletur i Rua de Santa Maria, hovedstadens eldste gate har eksistert siden 1430 en brosteinsgate som i dag er en sjarmerende gågate og en utendørs kunstopplevelse med
over hundre håndmalte dører.
Kveldens middag inntar vi på en restaurant i nærheten av hotellet.

Dag 9

Utflukt til "Nonnenes Dal" og Den botaniske hagen ovenfor Funchal
Frokost, lunsj
Vi forlater kysten til fordel for et fjellandskap fult av eukalyptus- og kastanjetrær. Området
betraktes som et av de vakreste på øya. Fra utsiktspunktet Eira do Serrado på 1094 moh. er
det en fabelaktig utsikt over Curral das Freiras også kalt Nonnenes Dal. Dalen har fått sitt
navn fra Santa Claras nonner som måtte flykte hit under midten av 1550-tallet etter en
innovasjon av franske pirater.
Du har ikke vært i en botanisk hage før du har vært på Madeira. Jardim Botanico er en fryd
for øyet og har et vell av planter og blomster i skjønn forening. Her holdes orden i rekkene,
og det er en herlig utsikt over Funchal ved endt omvisning.
På ettermiddagen går turen tilbake til hotellet.

Dag 10

Dag til å gjøre hva du vil, middag om kvelden
Frokost, middag
Dagen er din og du bruker den til akkurat det som måtte passe deg.
Det er ingen mangel på koselige steder å sette seg ned for å betrakte livet eller for å nyte en
cafe garoto (cortado) bica (espresso/svart kaffe) eller kanskje et glass perlende vinho verde?
Uansett hvordan du ønsker å tilbringe dagen, om kvelden møtes vi til felles middag på en
hyggelig restaurant i gamlebyen. Det blir en kveld hvor vi oppsummerer våre opplevelser og
inntrykk.

Dag 11

Hjemreise Funchal – Norge

Programmet sist oppdatert 15. september 2022, 14:07
For priser, avgangsdato, betingelser og rikere presentasjon av turen, se:
https://escape.no/reiser/madeira-den-flytende-hagen-i-atlanterhavet/

Frokost
Det blir tidlig avreise i dag, men frokosten åpner tilsvarende tidlig for oss. Bussen kjører oss
til flyplassen der TAP har avgang tidlig formiddag. Flybytte og mellomlanding i Lisboa, før vi
skal ankomme Oslo Lufthavn tidlig kveld.

PRAKTISK INFORMASJON OG REISEVILKÅR
Dette er inkludert
• Flyreise Oslo-Funchal t/r med TAP
• Busstransport flyplass-hotell t/r
• 10 overnattinger på 4* hotell med frokost
• 4 lunsjer
• 5 middager inkl. vin
• Byrundtur til fots i Funchal
• Heldagsutflukt til nordøstlige delen av øya
• Levadavandring og ettermiddagste
• Heldagsutflukt til den sør-vestlige delen av øya
• Utflukt til "Nonnenes Dal" og Den botaniske hagen
• Lokale guider
• Reiseleder fra Escape Travel

Dette er ikke inkludert
• Reise- og avbestillingsforsikring
• Drikke til måltidene (unntatt 5 middager)
• Tips til sjåfør og guider
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