


Primo Tours byder dig hjerteligt
velkommen til Madeira.

På de følgene sider vil du bl.a. kunne finde hotelinformationer, træffetider, læse
om vores udflugter, en masse praktiske informationer, samt gode råd om
restauranter, shopping og aktivitetsmuligheder.

Denne samling af information kan give dig et indblik i, hvordan man begår sig
på Madeira og kan være en inspiration til, hvad du kan opleve på din ferie. I
infomappen på hotellet vil du, på dagen inden afrejse, kunne finde tidspunkter
og information omkring din hjemrejse.

 

Vi fra Primo Tours ønsker dig en RIGTIG GO’ FERIE!





NÅR FERIEN GÅR TIL MADEIRA MED PRIMO TOURS

Primo Tours
Team Madeira består af Bettina, Malene, Sandra og Susan. Vi glæder os til at tage imod jer
alle sammen på vores smukke blomsterø, Madeira.

Vi byder velkommen til Madeira!
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Madeiras drikke
Vin

Der produceres lidt rød- og hvidvin på Madeira, hovedsageligt vest for Funchal. De fleste vine
kommer dog fra fastlandet, men de lokale vine er også glimrende, og føler man sig lidt tabt i de
mange mærker, sker der sjældent noget ved at tage husets vin, som kan være overraskende
god. Rødvin hedder Vinho Tinto og hvidvin Vinho Branco.

Øl

I Portugal brygges den udmærkede Sagres. På Madeira har de deres eget bryggeri, som laver
den gode Coral øl, som man finder overalt. De fleste restauranter og beværtninger har også
internationale mærker fra Holland, Tyskland, Belgien og ikke mindst Danmark.

Kaffe

Det er altid godt at slutte et måltid af med en god kop kaffe. Men den laves ikke på samme
måde som i Danmark. Hvis man ikke skal komme helt galt af sted, kan man altid spørge efter
en kop nescafé. Har du i midlertidig lyst til at prøve den lokale udgave, skal du spørge efter en
bica, som er en lille kop stærk espresso. Ønskes en lidt mindre stærk kaffe, skal du bede om
en kop garoto, som blot er en bica, hvori der er kommet lidt mælk. En lidt større udgave af
denne hedder en chinesa.

Poncha

Poncha er en lokal populær drik. Især på Madeira er det populært at drikke den lokale poncha,
som er en blanding af sukkerrørsnaps/sukkerrørsbrandevin og andre friske ingredienser.
Poncha kommer i forskellige varianter, og styrkeforholdet kan justeres efter smag og behag.
Den mest udbredte poncha er med citronsaft og honning. 

Nikita

Nikita er en lokal drik, som især drikkes omkring Camara de Lobos. Nikita er en frisk drink,
som er lavet af vanilje is, øl, ananas stykker og sukker. Drikken er anderledes, og nydes gerne
som dessert eller en større drink da den mætter.
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Madeiras køkken
Forretter

Det gode udvalg af forretter spænder vidt. Hvad enten man vælger de varme eller de kolde,
bliver du sjældent skuffet. Udvalget er ofte bredt, og nogle restauranter har også en husets
specialitet på menukortet.

Hovedretter

”Fisken er ikk’ så ringe endda!” Naturligvis ligner køkkenet på Madeira i hovedsagen det, som
mange kender fra det portugisiske fastland. Men overraskende for mange, så er udvalget af
fisk og skaldyr mindre end på f.eks. Algarve. Det skyldes, at vandet omkring Madeira er meget
dybt, og derfor fanger man kun lidt skaldyr ved Ponta de São Lourenco. Det dybe vand har
dog nogle goder, og her er den sorte dybhavsfisk espada nok den største. Denne delikatesse
serveres i mange lækre variationer; grillet, udskåret i portioner eller fileteret. I den mest lokale
version bliver den grillet og serveret med de søde Madeirabananer. Alene denne ret er grund
nok til at tage til Madeira. Andre populære fiskeretter på Madeira er tunbøf, sværdfisk
(espetardes) og de mange variationer af klipfisk (bacalhau).

Efter sigende findes der 365 forskellige måder at tilberede klipfisk på, én til hver dag i året.

Er man ikke så meget til fisk, er der her håb at hente, for der serveres også en masse
glimrende kødretter på Madeira. Den største lokale specialitet er uden sammenligning
espetada (pas på, det ligner espada og espetarde), som er lækkert oksekød grillet på spid og
vædet med hvidløg. Det er en vældig populær ret, men husk at den ofte serveres lidt rød i
kødet.

Der serveres naturligvis også mange steaks såsom tornedos-rossini og pebersteak, og så er
maderianerne vilde med at grille kød, såvel som fisk.

Desserter

Af desserter er diverse buddinger meget almindelige. Isdesserter i mange variationer kan
glæde enhver sjæl med hang til det søde, og for de, som er til kager og tærter, bydes der også
på et glimrende udvalg af dette på mange restauranter. Prøv nogle af de mange
frugtdesserter, som tilberedes med friske eksotiske frugter fra øen.
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Madeira vin
Madeira vin har en lang tradition.

Når man siger Madeira vin, tænkes der umildbart på hedvin. Hedvin er et eventyr for sig selv.
Man startede produktionen af Hedvin i midten af 1600–tallet, man videre udviklede den
allerede eksisterende bordvin. Bordvinen blev i 1400–tallet kendt som en nogenlunde vin, og
hvis man videreudviklede den ville den kunne blive endnu bedre.

England har haft stor betydning for Hedvin også kendt som Madeira vin. Flere handelsskibe
lagde til i Funchal havn, med sig tog flere af skibene Madeira vin, idet den kunne holde til at
blive transporteret. Et fragtskib blev afvist i Hong Kong, og fik ikke lov til at komme af med
lasten og måtte sejle hjem igen med fuld last. Da skibet gik i havn på Madeira ville man smage
på dråberne inden de blev hældt ud og vinen smagte godt til stor overraskelse.

Under Napoleonskrigene blev skibstrafikken nærmest helt aflyst, og Madeira vinen kunne ikke
komme ud at sejle, som normalt er en del af den måde vinen blev produceret på. Derfor
forsøgte man sig med flere forskellige måder at opbevare vinen på, og mange forskellige ting
blev afprøvet, da man reelt set ikke vidste hvad der gjorde vinen god undervejs på sejlturen,
og mulighederne var mange. De lod vinen blive stående på land, da man så ville konservere
vinen forsøgte man at tilsætte den lokale aguardente som til stor overraskelse for folket, var
godt for vinen.

I 1800–tallet var Madeiravinen lige ved ikke at kunne blive produceret, da øens vinstokke blev
ramt af vinpest. Kun ved at lave hybrider mellem forskellige vilde, amerikanske og europæiske
sorter overlevede de madeirianske vinproducenter vinpesten – men med en faldende kvalitet
som følge, der har forfulgt vinen siden. Generelt har Madeiravinen en lang og spændende
historie, i forhold til produktion og smagsnuancer.

Madeira vinen produceres typisk af 4 forskellige druesorter. Der findes Sercial, Verdelho, Boal
og Malvasia. Overalt på øen vil I opleve at kunne finde vinstokke, når I finder vinstokke vil i
opleve at de er bundet op, det er de, da druerne ellers vil få for meget saft, og sukkerindholdet
vil stige.  

Sercial-drue dyrkes 500-800 meter over havets overflade, druesorten er tør og farven
er stråfarvet. Vinen anvendes oftest til fiskeretter.
Verdelho-druen dyrkes 300-500 meter over havets overflade, druesorten er halvtør og
farven er gylden. Vinen anvendes oftest til mildere ost, lyse kødretter og kraftige
fiskeretter.
Boal-druen dyrkes 200-400 meter over havets overflade, druesorten er halvsød og
farven er mørk/gylden. Vinen anvendes oftest til desserter og kraftige oste.
Malvasia-druen dyrkes 0-200 meter over havets overflade, druesorten er sød og farven
er mørk. Malvasia er en smagsrig og krydret vin. Vinen anvendes oftest til desserter

Udover de forskellige druetyper, er der forskel på hvor lang tid vinene ligger på fad. Det er



mest kendt, at vinen ligger på fad i 3, 5, 10, 15, 20 år og derop efter. Nogle gange vil man
opleve, at vinen er blevet blandet på druesort, på årgang eller en blanding af begge ting.

Af kendte vinhuse på Madeira har vi blandt andet Blandy Wine (the old Blandy Wine Lodge),
Henriques & Henriques, Vinhos Barbeitos. Flere af vinhusene har butikker flere steder på øen,
nogle af producenterne kan besøges, og derudover vil man kunne købe Madeiravin i flere
supermarkeder.

Hvis I efter hjemkomst, eller ikke har plads i kufferten er det også muligt at finde Madeiravine i
Danmark.
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Restauranter
Restaurant udvalget i Funchal er stort, og der er noget for enhver smag.

Vi har udvalgt nogle, som vi særligt kan anbefale, enten fordi der serveres nogle udsøgte
retter som er specielle for Madeira, eller fordi den udmærker sig ved en god betjening, kvalitet
eller pris. Vi anbefaler generelt at bestille bord i forvejen, hvilket vi naturligvis gerne vil være
behjælpelige med. God fornøjelse og velbekomme.

Den gamle bydel (Zona Velha)

O’Tapassol

Et hyggeligt spisested med god mad til rimelige priser. Menukortet er godt varieret, og husets
mange specialiteter er ganske gode. Prøv f.eks. den dejlige Laks med Tropisk sovs, som er en
sikker vinder. Stedets steaks kan også varmt anbefales. I bliver ikke skuffede hos O’Tapassol,
da den har en dejlig central beliggenhed, og har en rigtig god betjening. Den findes ved
svævebanen lige ved siden af restaurant Le Jardin.

Le Jardin

Nabo til O’Tapassol og en af de bedste restauranter i den gamle bydel. Her findes et godt
menukort med en god variation af kendte retter, såsom flere udgaver af espadafisken, gode
flamberede retter og afslutningsvis nogle dejlige desserter. Her kan I se Jeres mad blive
tilberedt, da de flamberede retter bliver lavet inde ved bordene. Desuden en meget flink og
hjælpsom betjening. På Le Jardin er I sikret ægte god portugisisk mad.

O’Regional

Nabo til Le Jardin er O’Regional. Her har de et flot varieret menukort med mange gode
fiskeretter. Vi kan varmt anbefale grillspyd med alt godt fra havet, herunder rejer, blæksprutte
m.m. Til dessert kan man nyde en af deres mange lækre kager eller friske frugter.

Madeira Story Centre

Lidt længere henne af gaden ligger Madeira Story Centre. Her er der et stort udvalg af
forskellige fiskeretter og espetada på menuen. I vil komme op på tredje sal hvor deres
restaurant ligger og have muligheden for enten at sidde på deres charmende tagterrasse eller
indenfor. Der er også her mulighed for at nyde en kop varm chokolade lavet på rigtig
chokolade imens man nyder den vidunderlige udsigt ned til havet. Hen over eftermiddagen har
de en lounge hvor man kan sidde og nyde en kop kaffe eller en let snack.

Santa Maria



Denne nyere restaurant finder man på gaden med de malede døre (Rua de Santa Maria) som
er Funchals ældste gade. Den fantastiske stemning i og omkring restauranten skaber en unik
aften, og man kan frit vælge, om man vil sidde i den hyggelige gårdhave under
varmeblæserne, eller inde i restauranten. På menukortet finder man alt fra fisk til gode
kødretter, og er der plads til desserten findes der et lækkert udvalg. 

Lido-området

Solar Da Ajuda

En meget populær restaurant, da maden og betjeningen er helt i top. Til forret kan I selv
sammensætte salaten i salatbaren. Hvis I er til fisk, bør I prøve en af de grillede retter.

Bøfferne er et hit, da de er dejligt møre og saftige. Vi kan varmt anbefale ”Steak on the Stone”,
hvor I får jeres bøf på en glødende varm lava stenplade, og selv steger bøffen, som I vil have
den. Til de fleste kødretter serveres et udvalg af gode dressinger som tilbehør. Absolut et
besøg værd. Findes ved hotel Monumental Lido – lige ved siden af Joe’s Vinhandel.

Petiscos

Petiscos er ejet af den søde Antonio, som I næsten altid kan finde i restauranten. Stedet kan
varmt anbefales, hvis I ønsker en hyggelig aften med en masse god vin. Hele restauranten er
fyldt med forskellige vine og spiritus, som giver en rigtig hyggelig stemning. Specielt retten
kylling med champignons sovs er en særlig god ret. Der er mange forskellige og gode retter på
menu kortet, og derfor er Petiscos absolut også et besøg værd.  

Espettus

En restaurant med rigtig mange forskellige kødretter, som virkelig mætter ens appetit. Noget
specielt godt er deres Rodizio. Her kommer kokken ind med flere forskellige slags kød og
skærer det ud foran jer. Der bliver ved med at komme kød indtil man siger stop. Her går man
ikke sulten fra.

Aconchego

Aconchego er en lille idyllisk restaurant som ligger helt ud til havet på vej ud mod Camara de
Lobos. Menukortet er ikke så stort, men vil man gerne nyde den smukke solnedgang, mens
man nyder sin aftensmad, så er dette stedet. 

Nogle lidt bedre

São Tiago-fortet

Et hyggeligt og meget romantisk spisested som varmt kan anbefales, hvis man skal fejre noget
særligt eller bare ønsker en madoplevelse lidt udover det sædvanlige. Kun de bedste råvarer
bruges til at fremtrylle de forskellige retter. Priserne på menukortet er lidt højere, men man kan
få en 3-retters menu med champagne, hvidvin, rødvin og kaffe til en fordelagtig pris. São
Tiago-fortet ligger bag hotel Porto Santa Maria i den gamle bydel. Det er helt klart en oplevelse
og hvis man ønsker at blive hentet i veteran biler, kan dette også lade sig gøre.



Goya

Goya åbnede i december 2013 og er sammen med Sao Tiago-fortet en af de mere fornemme
restauranter i Funchal. Her kan man nyde mad på høj gastronomisk niveau i fornemme
omgivelser. De giver jer en madoplevelse, som er helt specielt, og det er ikke noget, man
oplever til hverdag. Som på Sao Tiago-fortet kan man få en 3-retters menu med champagne,
hvidvin, rødvin og kaffe. Goya ligger i lido-området tæt på restaurant Petiscos.

Beef & Wines

Placeret tæt på Santa Catarina Parken finder man denne udsøgte restauranten som tilbyder
ekstra lækkert mad. Her finder man Portugals bedste vine samtidigt med, at man kan nyde
deres Sliced Picanha som er med ubegrænset servering. Alt i alt en uforglemmelig aften.
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Kort over Madeira
 

 

Areal: 801 km2

Højeste punkt: Pico Ruivo (1862 m.o.h)
Indbyggertal: 260.000 indbyggere

Længde: 58 km
Bredde: 23 km

Afstande til:
Lissabon – 980 km

Porto Santo – 43 km
De Kanariske Øer – 400 km

Afrika – 700 km
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Madeiras historie
Forskere mener, at Madeira opstod for ca. 32 mio. år siden. Om det var ved en erosion eller
ved vulkansk aktivitet, hersker der stadig uenighed om.

Fønikerne skulle have været de første der fandt øen, men de etablerede ingen koloni på øen.
Først da portugiserne blev interesserede i øen, blev den koloniseret. Siden har den faktisk
tilhørt Portugal, men da der ikke fandtes nogle indfødte på øen, har der ikke været nogen
blodig eller voldsom indlemmelse.

I kraft af dette sammenskrives Madeiras historie i stor grad med det øvrige Portugals historie.

1419

Portugiserne genfandt Madeira og begyndte at kolonisere øen under João Goncalves Zarco
og Tristão Teixeria. Kolonisterne valgte at brænde så meget af skoven som muligt, for at kunne
opdyrke jorden. Ifølge myterne tog det syv år, og først derefter begyndte den egentlige
kolonisation.

1421

Øen blev inddelt i områder med hver sin guvernør. Zarco gjorde Funchal til hovedstad, og
kongen gjorde ham til overguvernør for både Madeira og Porto Santo.

For at få skred i koloniseringen tvangsflyttede man fanger fra fastlandet, og jorden blev fordelt
mellem disse under skarp kontrol fra guvernørerne.

Man fik arbejdskraft i form af slaver fra Afrika, og de medvirkede til opbygningen af mange
levadaer.

Det var hovedsagelig sukkerrør, der blev dyrket på øen, men da det viste sig at være billigere
at dyrke sukkerrør i Brasilien, faldt produktionen mange steder – herunder Madeira.
Vindyrkningen blev herefter den vigtigste indtægtskilde.

1566

Bertrand de Montluc, en fransk sørøver, angreb og erobrede Madeira. Han hærgede og
plyndrede på øen i 16 dage og flere end 600 maderianerne blev dræbt.

I årene efter blev øen jævnligt udsat for sørøverangreb.

1580 – 1640

Portugal og dermed også Madeira blev underlagt det spanske kongehus.



1801

Napoleon truede med at invadere øen, og derfor sendte England ca. 4.000 soldater til øen, for
at beskytte den mod den franske general. Tropperne blev et halvt år, men vendte i 1807
tilbage i en syvårig periode, da Napoleon erobrede Portugal. Det er fra denne periode, at de
mange lyshårede og blåøjede indfødte stammer.

1860 – 1900

Der herskede fred og ro på Madeira, men øen blev ramt af en alvorlig koleraepidemi og mange
tusinde døde.

I samme periode blev vinstokkene ramt af en sygdom, og man måtte hente nye vinstokke fra
Amerika for at få vinproduktionen på fode igen.

1858

Salg og køb af slaver blev forbudt ved lov i hele Portugal.

1908

Kongen af Portugal, Dom Carlos 1., blev skudt i Lissabon.

1910

Efter to meget turbulente år indførtes Portugals første republik.
1. Verdenskrig (1914 - 1918)
Portugal stod på de allieredes side.

1926

Carmona overtog magten ved et statskup.

1932

Med sit fascistiske diktatur styrede Salazar enevældigt landet med god hjælp fra blandt andre
det frygtede hemmelige politi.

2. Verdenskrig (1940 - 1945)

Portugal forholdt sig neutral.

1964

Lufthavn på Madeira.

1974

Den 25. april blev Caetano væltet af historiens måske fredeligste militærkup. Den kaldes
”Nellikerevolution” og Americo Thomas blev ministerpræsident.



1975

Præcis et år efter revolutionen skulle portugiserne for første gang stemme på demokratisk vis.
Kommunisterne stod længe til at vinde valget, hvilket fik mange rige portugisere til at flygte til
udlandet. Frihedsbevægelsen ”FLAMA” blev dannet for at bekæmpe kommunisterne. 10 år
senere var frygten for den kommunistiske indflydelse i Portugal dalet så meget, at bevægelsen
blev opløst.

1986

Portugal og dermed Madeira trådte ind i EU.

2000

Ny lufthavn på Madeira.

2002

Portugal gik med i den fælles europæiske møntunion euroen.

2004

ITU Triatlon World Championships fandt sted i Funchal.

2008

Funchal fejrer 500 års jubilæum som hovedstad for en ø i stigende vækst.

2010

Den 20. februar var der oversvømmelser på hele sydkysten af Madeira. Samt den 13. August
var der voldsomme skovbrande i bjergene. Begge disse katastrofer forudsagde massive
ødelæggelser.

NATOs radarstation står færdig på Pico do Areeiro.

2013

Cristiano Ronaldo åbner museum på Madeira.

2014

Statue af Cristiano Ronaldo bliver indviet

2015

Miguel Albuquerque er ny præsident på Madeira.

Madeira bliver kåret som Verdens bedste ø destination.



Havnepromenaden bygges færdig.
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Nyttige ord
Portugisisk er et romansk sprog og er derfor stærkt beslægtet med italiensk, fransk og spansk.

Man skal ikke være bange for at bruge parløren, det åbner faktisk mange døre. 
Her er lidt at starte på:

 

Dansk Portugisisk Dansk Portugisisk

Ja Sim I dag Hoje

Nej Não I morgen Amanhã

Vær så venlig Por favor I går Ontem

Vær så god Faz favor Morgen Manhã

Undskyld Desculpe Middag Meio dia

Tak (sagt af en mand) Obrigado Eftermiddag Tarde

Tak (sagt af en
kvinde)

Obrigada Aften Noite

Mange tak Muito obrigado(a) Én time Uma hora

Selv tak De nada Ét minut Um minuto

Goddag (formiddag) Bom dia Dag Dia

Goddag (efter 12) Bom tarde Uge Semana

Godaften Boa noite Måned Mês

Farvel Adeus På gensyn Até logo

Nord Norte Syd Sul

Øst Leste Vest Oest

Dame Senhora Posthus Correio

Herre Senhor Bageri Padaria

Tjener Criado Læge Mêdico

Toilet (damer) Lavado de senhoras Toilet (mænd) Lavado de homens

Optaget Occupado Fri Livre

Frokost AmoÇo Stoppested Paragem

Middag Jantar Frimærke(r) Selo(s)

Penge / bank Dinheiro / banco Veksling Câmbio

Mandag Segunda-feira Tirsdag TerÇã-feira

Onsdag Quarta-feira Torsdag Quinta-feira

Fredag Sexta-feira Lørdag Sábado



Søndag Domingo

 

Tal . . .      

0 - Zero 1 - Um 2 - Dois/ duas 3 - Três 4 - Quatro 5 - Cinco

6 - Seis 7 - Sete 8 - Oito 9 - Nove 10 - Dez  

 

Ud at spise...

 

Dansk Portugisisk Dansk Portugisisk

Oksekød Carne de vaca Hvidløg Alho

Kalvekød Carne de vitela Oliven Azeitunas

Svinekød Carne de porvo Brød Pão

Lammekød Borrego Smør Manteiga

Kylling Frango Tomater Tomates

Kanin Coelho Grøn salat Alface

And Pato Grøntsager Legumes

Pølse Chourico / salsicha Kartofler Batatas

Oksekød på spid Espatada Løg Cebola

Suppe Sopa Champignon Cogumelos

Grøntsagssuppe Caldo verde Kål Couve

Skaldyrssuppe Sopa de mariscos Salat Salada

Tomatsuppe Sopa de tomate Fisk / skaldyr Peixe / mariscos

Omelet Omelete - med rejer - de Camarões

- med champignon - de Cogumelos - med skaldyr - de Marisco

Hvidløgsmuslinger Lapas Store muslinger Conquilhas

Små muslinger Ameijoas Rejer Camarões

Klipfisk Bacalhau Tun Atum

Makrel Cavala Søtunge Linguado

Blæksprutte Lula Laks Salmão

Diverse portionsfisk Besugo, sargo m.fl. Sardiner Sardinhas

 

Dansk Portugisisk Dansk Portugisisk

Regning Conta Frugt Fruta

Skål Saúde Jordbær Morangos

Vand (uden brus) Água sem gas Æble MaÇa



Vand (med brus) Água com gas Pære Pêra

Øl Cerveja Banan Banana

Mælk Leite Appelsin Laranja

Rødvin Vinho tinto Vindruer Uvas

Hvidvin Vinho branco Melon Melão

Mousserende vin Espumante Figner Figos

Tør Seco Mandler Amêndoas

Sød Doce Budding Pudim

Kold Fresco Flødeskum Nata

Med is Com gelo Honning Mel

Portvin Vinho do Porto Is Gelado

Kaffe Café Is med vanilje Gelado de Baunilha

Espresso Bica Is med chokolade Gelado de Chocolate

Kaffe med mælk Café com leite Is med jordbær Gelado de Morango

Karamelbudding Pudim fla Kiks Biscoitos

Ost Queijo Kage Tarta
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Praktiske oplysninger
Alarm

Tryk 112. Opkaldet er gratis og gælder politi, ambulancer og brandvæsen.

Apotek

Apotek hedder Farmacia og kendes på det grønne kors.
Åbningstiderne varierer, dog har de fleste apoteker åbent mandag – fredag: 9.00-19.00,
lørdag: 9.00-14.00. Søndag holder de fleste apotekerne lukket, men der er dog altid et
vagtapotek, som har åbent.

Bank

Der er mange banker i Funchal, og de fleste har en hæveautomat til kreditkort.
Bankerne har følgende åbningstider:
Mandag – fredag: 8.30-15.00. Lørdag og søndag lukket.
Vi anbefaler at der medbringes Euro fra Danmark, da det er udfordrende at få vekslet Danske
Kroner.

Billeje

Se information i mappen.

Busser

Se information i mappen.

Båd til Porto Santo

Har De lyst til at besøge Madeiras naboø, Porto Santo, kan dette gøres enten med fly eller
med båd. Sejlturen derover tager ca. 2 timer og 15 min. Den afgår fra havnen hver dag
undtagen tirsdag kl. 8.00 og returnerer igen fra Porto Santo kl. 18.00. Søndag er afgangen fra
Porto Santo rykket til kl. 19.00. Der kan forekomme ændringer i forbindelse med helligdage. Vi
tager forbehold for ændringer.

Casino

Åbent alle dage og beliggende i Casino Park komplekset, hvor man også kan opleve show
aftener – spørg Primo Tours for mere information. Pris 45 pr. person for Casino Show inkl. tre
retters menu før showet. Vi tager forbehold for ændringer.



Drikkepenge

Drikkepenge kan gives, hvis man har været tilfreds med betjeningen, typisk 10 % af beløbet
på barer, restauranter og hos taxachauffører.

Elektricitet

Alle steder på Madeira bruges 220 volt og almindelige tobenede stikkontakter.

Forretninger

De fleste forretninger har åbent kl. 9.00 – 19.00.

Supermarkeder og indkøbscentre holder ikke siesta og har åbent mandag- søndag 9.00 –
22.00

Uden for Funchal ligger Madeira Shopping Center med 112 specialforretninger. Madeira
Shopping/Forum Shopping/Dolce Vita:

Mandag – torsdag kl. 10.00 – 22.00 og fredag – søndag kl. 10.00 – 24.00

Frimærker (Selos)

Frimærker kan købes på posthuset og i de små kiosker. Portoen for et almindeligt brev eller
postkort til Danmark er ca. 80 cent.

Konsulat

Det Danske Konsulat findes på Rua do Paiol 4, Funchal. Tlf.: 291 76 19 97. Åbent mandag –
fredag kl. 9.00 – 18.00.

Kreditkort

Der kan anvendes kreditkort såsom VISA, Diners, MasterCard, American Express og Eurocard
i de fleste forretninger. Der er hæveautomater foran de fleste banker. Automaterne fungerer
som i Danmark med PIN kode osv. Selvom automaten beder om en 6-cifret kode, skal man
blot trykke de sædvanlige fire og derefter trykke godkend (”Continuar”, grøn knap). 
Der kan max hæves 200 euro pr. dag.

Lido

Da der ikke er strande på Madeira, har man lavet nogle store swimmingpools, som er fyldt op
med havvand. Disse pools bliver kaldt for lidoer.
Lidoen har åbent fra 9.00 – 19.00.
Restauranten har åbent fra: 12.00 – 15.00 og fra 18.00 – 23.00.

Læge

Skulle du blive syg under opholdet på Madeira, er Primo Tours naturligvis behjælpelig med
lægebesøg. Vores læge har følgende adresse, husk det blå sygesikring og pas:



Dr. Fernando Borges.
Centro Comerciel Monumental Lido, 3 sal.
Estrada Monumental 9000 – 100 Funchal.

Marked

Det store og særdeles populære Mercado do Lavaradores (Arbejdernes marked) ligger
centralt i Funchal, og det er som regel en stor oplevelse for førstegangsbesøgende.
Hvis du skal købe ind til frokost eller middag, findes et stort udbud af fisk, fjerkræ, okse- og
svinekød, frugt, grøntsager, blomster, kurve og meget mere. Absolut et besøg værd!
Der er åbent:
Mandag – torsdag kl. 8.00 – 20.00
Fredag kl. 7.00 – 20.00
Lørdag kl. 7.00 – 14.00
Søndag lukket.

Posthus (Correios)

Hovedpostkontoret findes på Avenida do Zarco i centrum af Funchal og har følgende
åbningstider på alle hverdage: 9.00-20.00. Lørdag – søndag lukket. Posthuset ved Lido Sol
har åbent alle hverdage kl. 9.00-19.00.
Lørdag – søndag lukket.

Nationale helligdage

1. januar:                            Nytårsdag
7.- 14. februar:                    Karneval - Hovedoptog 10 feb. - Morskabsparade 13 feb.
30. marts:                           Langfredag
21. marts – 27. marts:          Påske
25. april:                              Revolutionsdag (Nellikerevolutionen i 1974)
1. maj:                                Arbejdernes dag 
19 april. - 6. maj:                 Blomsterfestival - Hovedoptog 22 april - Børneoptog 21 april
25. december:                      Juledag
26. december:                      2. Juledag

Svævebane

Svævebanen til Monte fra den gamle bydel i Funchal

På turen har man en storslået udsigt over Funchal by. I Monte er der en meget smuk kirke, en
tropisk have og ikke mindst de meget berømte kurveslæder, som absolut er en tur værd.

Turen varer ca. 15 min. hver vej.

Åbent fra kl. 09.00 – 17.45.

Enkeltbillet med svævebane: 10 euro. Returbillet med svævebane: 15 euro. Børn mellem 7 -
14 år: 5 euro. Returbillet: 7,50 euro. Børn under 6 år: Gratis.

En tur med kurveslæderne (2 km): Fra 25 euro for én person, 30 euro for to personer og 37,5
euro for tre personer (ved tre personer skal den ene være et barn, der kan sidde på skødet).



Kurveslæderne kører mandag – lørdag fra kl. 9.00 – 18.00 og søndag fra kl. 9.00 – 13.00

Svævebanen til Botanisk Have fra Monte

Enkeltbillet med svævebane: 8,25 euro. Returbillet: 12,75 euro

Børn mellem 7 – 14 år: 4,15 euro. Returbillet: 6,40 euro. 
Børn under 7 år gratis. Vi tager forbehold for ændringer.

Svævebanen er lukket på nuværende tidspunkt. Forventes åben igen Marts 2017.

Taxa

Der findes mange taxaer på øen, og de er rimelig billige at benytte. Der køres bykørsel efter
taxameter. Står der et A på siden af vognen, betyder det, at den kan lejes for en længere tur.
En taxatur fra centrum og ud til Lido-området koster ca. mellem 5-7 euro.

Turistinformation

Turismo er navnet på turistkontoret i Funchal og findes på adressen Avenida Arriga 18. Der
tales engelsk og tysk, og her kan du finde glimrende information om stort og småt og
selvfølgelig også en kalender over de kommende begivenheder.

Valuta

Portugals møntenhed hedder euro. Kursen er ca. 7,50 kr.
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Busser
Lokalbusser

Den offentlige transport på Madeira er særdeles velfungerende. Der kører busser ud til
næsten alle hjørner af øen, og det kan være en hyggelig og spændende oplevelse. Busserne
passerer Avenida do Mar (havnepromenaden).

Der er flere forskellige slags busser: 

Rodoeste kører på den vestlige del af øen (røde/beige)
SAM kører på den østlige del af øen (grønne/beige)
Companhia dos Carros de Säo Goncalo kører ind i landet (gule/hvid)
Empresa de Automóveis do Canico Lda kører til Canico (rød/grå)

Billetkøb sker i bussen. Priserne ligger fra 1,10  - 10,00  alt afhængig af, hvor langt man skal.

Bybusser

Bybusserne er letgenkendelige på deres gul/orange farve. Selskabet hedder Horarios do
Funchal (gule busser) og stoppestederne er markeret med et gult skilt og/eller et skur, og der
er nok af dem rundt omkring i Funchal og omegn.

For at køre med bybussen skal man have et elektronisk buskort kaldet Giro. Dette buskort
koster omkring 0,50 , og kan købes både i forvejen og i bussen. Når man først har buskortet,
kan man fylde det op med flere ture. Dette kan man bl.a. gøre ved busterminalen og i nogle
avis- og tobakskiosker. Hvis man køber buskortet i bussen, kan man kun købe et buskort og
én tur samlet. Buskortet kan herefter fyldes op som beskrevet ovenfor.

Man kan desuden også købe dagsbilletter. Der findes både 1-dagsbilletter, 3-dagsbilletter, 5-
dagsbilletter og 7-dagsbilletter. Dagene er sammenhængende, dvs. at f.eks. en 3-dagsbillet
kun virker i 3 efterfølgende dage fra købstidspunktet.

Ønsker I yderligere information om ruter og tider, kan I henvende Jer til Primo Tours guider
eller på turistkontoret, hvor man også kan købe en busplan.
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Levadatur
Levadaerne er gamle vandingskanaler, som findes overalt i Madeira’s bjerge. 

Levadaerne transporterer vand fra øens regnfulde nordside til den mere tørre sydside. De snor
sig rundt i bjergene, hvilket gør dem til smukke oplagte vandrestier. Der findes mange
forskellige ruter med varieret terræn og intensitet.

Levadaerne er helt unikke for Madeira og er uden tvivl noget, som man bare må opleve, når
man besøger øen!   

Til vores levadatur har vi nøje udvalgt ruten langs Levada do Norte. Denne meget smukke og
naturskønne levada strækker sig fra de høje bjerge til området omkring.

Her vandrer vi fra Campanário til Quinta Grande, hvor vi både kommer forbi flotte skove, men
også åbne arealer, hvor der er mulighed for at se smukke udsigter ud over Quinta Grande,
som kan tage pusten fra enhver. På turen kommer vi forbi lokale huse, hvor vi får et indblik i
hvordan de lokales haver ser ud. Undervejs vil vi også krydse flere mindre vandløb, hvor
terrænet kan variere og se et væld af forskellige eksotiske blomster, træer og frugter.
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Nonnernes Dal
Tag med på vores halvdagstur gennem det smukke og fascinerende bjerglandskab. Her får vi
set en af de mest hemmelighedsfulde og sagnomspundne seværdigheder på Madeira, nemlig
Nonnernes Dal.

 

På denne udflugt præsenterer vi ét af Madeiras mest fascinerende landskaber! Nonnernes Dal
er en helt unik og meget idyllisk landsby, der næsten var isoleret fra omverdenen, indtil man i
1959 anlagde vej dertil. Turen går først til Eira do Serrado, hvorfra vi nyder den spektakulære
udsigt over Nonnernes Dal og den imponerende natur i området. Har man lyst, kan man
smage den traditionelle kastanjekage, som især strammer fra dette område, eller man kan
nyde en kaffe med udsigt over den betagende dal. Derefter går turen ned i selve dalen, hvor
der vil være mulighed for at besøge dalens særegnet kirkegård, eller bare nyde den betagende
udsigt og ro, som området ligeledes byder på. Det sidste stop på turen, er til et lokalt og
originalt nonnekloster, hvor vi ser kapellet, Nossa Senhora de Piadade, som nonnerne stadig
bruger i dag. Vi hører om nonnernes dagligdag, deres historie og får et unikt indblik i en ellers
lukket verden.
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Smagen af Madeira
Tag med på vores aftentur, hvor I kommer til at opleve det gamle traditionelle Madeira.

Hos Quinta Estaão laver de en udsøgt 3-retters menu, hvor vi virkelig oplever den
madeianske madkultur, og får smagt nogle deres specialiteter. Til forret får vi en tomatsuppe,
mens hovedretten består af én af Madeiras mest berømte specialiteter, espetada, som er
oksekød tilberedt på spyd krydret med laurbær. Til hovedretten serveres friteret majsgrød,
pommes frites og salat. Måltidet afsluttes med dagens dessert, hvortil vi får kaffe eller te. Til
maden får vi serveret portugisisk vin.

Mens vi spiser, underholder lokale folkloredansere. De vil spille traditionel madeiransk musik,
mens de synger og danser lokale danse i deres farvestrålende festdragter.

Alt i alt en rigtig hyggelig og speciel aften, hvor vi får smagt på nogle af Madeiras berømte
specialiteter, og hvor musik og sang skaber en festlig stemning. Helt klart noget man kun kan
opleve på Madeira.
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På udflugten
Hvis I gerne vil have foreviget jeres ferie med billeder, så er der rig mulighed for dette.

Det er tilladt at tage billeder og filme på det meste af Madeira. Hvis der skulle forekomme
steder, hvor man ikke må, skal jeres rejseledere nok gøre Jer opmærksom på dette. Så husk
at få kameraet med i tasken, så I kan få taget en masse billeder.

På Madeira er rygning i busser forbudt. Derfor er det heller ikke tilladt at ryge i
udflugtsbusserne. Der vil på hvert stop være mulighed for rygning.

Når vi skal besøge kirker, skal man have en passende påklædning på. Det betyder at man skal
have tøj på der dækker både skuldre og knæ.

Her på Madeira kan vejret være meget omskiftlig. Der kan sagtens være solskin og skyfrit i
Funchal, og fyldt med skyer og blæsende på nordsiden af øen. Hvis man tager længere op i
bjergene, kan der også blive mere koldt og blæsende. Derfor anbefaler vi Jer at tage lidt
ekstra tøj med, en jakke eller trøje hvis vejret skulle skifte.

Madeira har et meget kuperet terræn. Derfor er det en god ide at tage praktiske sko på, da vi
indimellem skal ud i lidt forskelligt terræn.

Skulle I sidde inde med nogle spørgsmål omkring udflugter, noget der skal tages hensyn til, så
står Århus Charters guider klar til at hjælpe jer.

Huskeliste:

Gode sko
Kamera
Varm trøje eller jakke
Vand
Godt humør :-)
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Rundt på Madeira
Der findes mange forskellige transportmuligheder på Madeira, så hvis du ønsker, at opleve
den smukke natur på egen hånd, så er der rig mulighed for dette, både på land, til vands og i
luften.

Bil

Ønsker du, at leje bil og selv kører ud på egen hånd, så tilbyder øen mange forskellige
udlejningsfirmaer. Primo Tours anbefaler bilfirmaet Madpoint, ønsker du at leje en bil er vi altid
til rådighed, blot kontakt din rejseleder og vi vil altid være behjælpelig med leje af bil, men
også planlægning af en rute. I mappen finder du nærmere info om bilpriser o.l.

Taxa

Ønsker du ikke at leje bil, så findes der et utal at taxaer som tilbyder turer rundt på øen.
Taxaerne på Madeira er gule med blå striber, og de kan findes overalt i Funchal by. Ønsker
man en tur rundt på øen er prisen fastsat på forhånd, men husk altid at aftal en pris med
chaufføren. Nogle taxachauffører tilbyder også dags turer, selvom det ikke er alle som er lige
gode til engelsk, kan man roligt køre med taxa.

Busser

Der findes offentlige busser til stort set alt på øen, så ønsker man at prøve de offentlige busser
til nogle af seværdighederne, så kan man roligt bevæge sig ud i dette. Der findes tre
busselskaber på øen: 

Horários do Funchal gør det nemt at komme rundt i og uden for Funchal. Dette firma er
by, mellemby og natbusser. Disse busser sørger for, at man regelmæssigt kan komme
til byer som Camacha, Nonnernes dal, og den skønne lille by Santana.
Rodoeste busserne kører vest på øen til de små byer Camara de Lobos, Ribeira
Brava, Ponta do Sol, Calheta, Porto Moniz, Säo Vicente osv.
SAM busserne kører på øens østlige del og stopper bl.a. i Porto da Cruz, Santo da
Serra, Machico, Santa Cruz, Canico og Madeiras lufthavn. 
I mappen finder du en større oversigt over busser.  

Søsiden

At se Madeira fra søsiden er også en skøn mulighed man har når man besøger øen. Der er
mange muligheder for at sætte sejl i Atlanterhavet, man kan komme på delfin, hval og
fisketure, for på denne måde, at opleve Madeiras natur på anden vis. Ved havnen i Funchal
ligger der forskellige firmaer med tilbuds til bådture, så det er bare at gå på opdagelse. Primo
Tours rejseledere kan også være behjælpelige med vejledning og råd, så endelig spørg din
rejseleder. 



Ønsker du at opleve naboøen Porto Santo under dit ophold på Madeira, så sejler Porto Santo
linjen dagligt til sandstrandene ved Porto Santo. Billetter til Porto Santo linjen kan bl.a. købes
på havnen. 
 

I luften

Den måske bedste og smukkeste måde at opleve Madeira på er, at tage turen i svævebanen.
Der findes forskellige svævebaner på øen, men de to mest kendte er Teleférico do Funchal,
som afgår fra Funchal centrum til Monte, som er byen ovenfor Funchal. Teleférico do Jardim
Botänico kan man tage mellem Monte og den botaniske have. Er man ikke bange for højder
må man opleve turen i disse to svævebaner, da det er to uforglemmelige turer.  

Der findes også andre svævebaner på Madeira som er værd at prøve, men det er ikke alle
som har åben året rundt, og åbningstiderne kan variere.

Teleférico da Rocha do Navio -svævebanen ved Santana på den nordlige kyst byder på en
spektakulær udsigt over øen og det omkransende hav. 
Svævebanen har åben onsdag, lørdag og søndag 
9.00 - 12.30 og 14.00 - 17.00.

Rancho cable car ved Cabo Giräo gør så man får adgang til de klippefyldte strande, hvis man
har lyst til en forfriskende svømmetur, og den benyttes ofte af lokale landmænd til transport af
afgrøder. Svævebanen har åben tirsdag til lørdag 8.00 - 18.30, søndag og helligdage 9.00 -
18.30 og mandag 8.00 - 9.00, 17.30 - 18.30.

Fajä dos Padres Elevatoren findes i nærheden af Cabo Giräo ved Quinta Grande, og her kan
man tage svævebanen ned til en fredfyldt strand hvor der findes rullesten ved foden af
klipperne. Svævebanen har åben onsdag til mandag 11.00 - 18.00, fra d. 16 januar til d. 1
marts er alt lukket.

I vest findes svævebanen Achadas Da Cruz, som byder  på en spektakulær udsigt ned over
havet, og herfra kan man også nyde Porto Moniz fra et andet perspektiv. Svævebanen er åben
fra maj til september.

Ved statuen Cristo Rei i Canico findes svævebanen Garajau som fører ned til stranden Praia
do Garajau, som også har et populært dykkercenter tæt på undervandsnaturreservatet.

 

 

Gå på opdagelse

Mange kender efterhånden til Madeira og dens vidunderlige subtropiske klima og dens
imponerende landskab. Her kommer vi med forslag til hvor man kan tage hen for at opleve
øens smukke natur, og komme helt tæt på lokalbefolkningen.

Vestmadeira

Her eksisterer et landskab som er meget varieret der findes både solrige sydvendte kyster,
strandpromenader, bananplantager og sukkerrørsproduktion. Midt gennem det hele finder man



en højslette med et særpræget hedelandskab, med græssende får og køer. 

Ribeira Brava ligger sydvest for Funchal og tager man motorvejen er man fremme efter 15
km. I byen er der anlagt en højt hævet strandpromenade med rullesten, en sort sandstrand og
en svømmepøl med havvand, alt dette er for, at beskytte byen mod oversvømmelser. Ribeira
Brava er blevet et trafikalt knudepunkt på Madeira, her mødes nord og vestgående trafik, og
man kan derfor også finde mange cafeer i byen. 

I byen findes kirken Igreja Matriz de Säo Bento fra 1460, (restaureret i 1700-tallet) det er en af
øens første og smukkeste kirker, absolut et besøg værd. Hvis man tager et kig ind i kirken,
skal man lægge mærke til den manuelinske døbefont og prædikestolen, som er en gave fra
Dom Manuel 1. I kirken findes der også en del flamske malerier, som stammer tilbage fra
sukkerhandlens dage.

Ponta do Sol er en dejlig lille landsby, som strækker sig på begge sider af en klippekløfts
skrænter. I byen bugner haverne med bananplanter og husenes tage og pergolaer er dækket
af vinstokke. Her skinner solen det meste af dagen, og hvis man ønsker at overnatte i byen
kan dette også lade sig gøre på hotellet Baia do Sol, som tidligere var en fabrik. En smuk lille
flække på sydvestkysten.

Calheta er en af de større byer på sydvestkysten og er i dag stadig centrum for, (den smule)
sukkerrørsdyrkning, som findes på øen. På fabrikken kan man opleve de ældgamle og
larmende maskiner og har man lyst, kan man afslutte med smagsprøver, og købe lidt med
hjem som souvenir. Det er jo af sukkerrør at aguardente og melasse, honning, fremstilles.  På
Madeira bruger de honningen til bolo de mel, som er deres honningkage. Inden man når frem
til frabrikken passerer man resterne af et gammelt destilleri, hvor man fremstillede brændevin
af sukkerrør. Sukkerrørs frabrikken fra 1954 kan stadig besøges, og er en af de eneste tilbage,
der findes en mindre som ligger i Porto da Cruz på østkysten.   

Poul do Mar er en hyggelig lille by ude vest på. Her kan man opleve en 2 km lang
havpromenade, som forbinder fiskerlejet med den vestlige og lidt mere nye bydel, hvor man
også finder byens store hotel.

Ponto do Pargo ligger som det vestligste punkt på Madeira, og turen hertil er uforglemmelig
smuk. Her kommer man gennem eukalyptusskove og i kanten på de smalle veje finder man
ofte blå og hvide agapanthuser. I udkanten af byen finder man det smukke fyrtårn, som viser,
at dette er Madeiras vestligste punkt. Absolut et besøg værd, da man her har en skøn udsigt
udover de stejle skrænter.  

Ikke langt fra Ponto do Pargo ligger byen Achadas da Cruz og her finder man svævebanen af
samme navn. For foden af svævebanen finder man et lille landbrug, og svævebanen er da
også mest brugt af bønder, men bruges også af nysgerrige turister.  Ved siden af svævebanen
finder man en fin vereda, som snor sig lidt stejlt ned til markene ved havet. Denne tur er for let
øvede vandrere og man skal huske gode støvler. Turen anslås til at tage 2 timer, og er ca. 4,5
km.

Porto Moniz ligger i nordvestlig retning og lå faktisk indtil 1940'erne isoleret fra resten af øen.
For omkring 1940'erne byggede man en æselsti til byen Säo Vicente, denne rute er sidenhen
blevet udvidet til en vej, og det tog 16 år at håndhugge den 19 km lange, smalle vejstrækning.
Hvis vejen ikke er lukket, kan man stadig kører på den, men ellers er der blevet bygget en 2-
sporstunnelvej som går fra Porto Moniz til Säo Vicente. I dag er byen et velbesøgt turistmål, og
er absolut også en af de steder man skal se, når man er på Madeira. Før 1981 var byen en



vigtig hvalfangerstation, og ved havnen kan man stadig se den gamle hvalrampe. I dag tager
mange til Porto Moniz for at bade i de smukke havnebassiner, som er dannet af størknede
lavamasse, og hvor det krystalblå vand har mulighed for at strømme ind. Fra juni til oktober
koster det penge at bade i havbassinerne, men er vejret efter det, har de også åben om
vinteren, og så er det gratis at bade. Selve landsbyen ligger op ad bjergskråningen, og her kan
man se hvordan markerne er pakket ind på en speciel måde, for at beskytte afgrøderne mod
den salte hav blæst.      

Ribeira da Janela er en lille landsby nordvest på øen, en lille smuk flække man ikke må
undgå at køre igennem. Janela betyder vindue, og både floden som løber gennem byen, og
selve landsbyen har navn efter klippen som ligger ude i havet, da klippen har en åbning som
ligner et vindue. Floden som løber gennem byen har udløb i nordkystens bjergside, og er
Madeiras længste med sine 12 km. Selve landsbyen ligger 5 km inde på øen, og her kan man
opleve mange charmerende stenhuse.

Säo Vicente er en rolig by på nordkysten, som ligger i læ af høje klipper, hvor der ingen
problemer er med at finde palmetræer og fortovscaféer. De maleriske gyder, pladser og
nydeligt restaurerede huse, barer og gammeldags forretninger klemmer sig sammen omkring
byens smukke kirke. Kirken i Säo Vicente er en af øens smukkeste, og absolut et besøg værd.
Noget andet specielt man finder i byen er grotterne, som blev opdaget i 1855. De er af
vulkansk oprindelse og lavatunnelerne er skabt af varme lavastrømme, der kom ned fra Paúl
da Serra for mere end 400.000 år siden. Centeret har åbent fra 10.00 - 18.00, men husk en
trøje, da grotterne kan være kølige.

Højsletten Paúl da Serra er et højt hævet plateau som strækker sig midt gennem
Vestmadeira, og er et område med meget vind og sparsomt beplantning, men man kan være
heldig og se græssende får, geder og køer. Dog er der ofte overskyet på højsletten, men i
klart vejr er der pragtfulde udsigter, og her kan man virkelig nyde stilheden. Heroppe bliver
regnvandet samlet og ledt videre i levadasystemet, og det er da også på højsletten at man
finder de 25 vandfald, Rabacal. Et sted man ikke må undgå at se, hvis man stadig har lidt
ungdom tilbage i benene.

 

Østmadeira

På denne del af øen finder man små charmerende landsbyer med en skøn lokal stemning som
er omgivet af en frodig natur.

Man finder smukke udsigtspunkter og undersøiske naturreservater, og midt i det hele kan man
prøve en golfbane af international standard.

Ponta Delgada ligger på nordkysten omgivet af store appelsinlunde og vinmarker på en faja,
en såkaldt havslette. Her finder man også naturskabte svømmebassiner, som fyldes af
tidevandet og i byen findes også en lille havn. Noget af det smukke ved Ponta Delgada er
byens brostensbelagte gader som er et farverigt blomsterflor. En smuk by at besøge, hvis man
vil opleve noget lidt ud over det sædvanlige.

Arco de Säo Jorge findes ganske kort kørsel fra Ponta Delgada, og er en meget lille by med
et naturskønt område hvor husene er spredte og med vinterrasser næsten helt ned til havet, et
område som er utroligt frodigt. I området finder man Quintaen, Quinta do Arco som er et rustikt



indrettet hus, hvor man finder en stor subtropisk have med pool og påfugle. Noget så specielt
er den skønne rosenhave, Roseiral da Quinta do Arco, som er en af Portugals største. Der
findes omkring 17.000 roser og flere end 1000 forskellige sorter som er sjældne og truede.
Haven har kun åben mellem april og august klokken 10.00 - 18.00.    

Santana by ligger på nordkysten 400 meter over havet i et smukt terrasselandskab med
grønne dale, og er kendt for de A-formede huse, som hedder casas do colmo, hvis stråtage
når jorden. Disse huse findes i mange former for souvenir og kan købes overalt på øen. Når
man kører ind til byen kan man overfor rådhuset se nogle af disse A-formede huse, men de er
mest den dag i dag brugt som turist huse. Der findes ikke så mange huse som er i brug, men
kører man ned i den gamle bydel nord for hovedvejen, vil man kunne se hustypen, men de er
knap så farvestrålende. Man gør dog meget for at bevare byggestilen, og hvert år er der en
præmie til det smukkest restaurerede casa do colmo. I 2012 kom Santana på UNESCOs liste,
og er man i nærheden må man også et smut forbi for at opleve de smukke A-huse.    

Faial er ikke i nærheden af at være Madeiras største by, men ønsker man fantastiske billeder
så må man huske at gøre stop her. Byen ligger ved foden af Penha de Águia, selve
Ørneklippen som ligger 590 meter over havet. Ved indkørslen til byen er der fra udsigtspunktet
(miradouro) en fantastisk udsigt mod Santana og mod Madeiras østspids, Säo Lourenco, og
har man vejret med sig, kan man se helt til naboøen Porto Santo.  

Ribeiro Frio ligger midt på øen i østlig retning og er placeret i en nationalpark med endemisk
laurbærskov, som viser laurbærskovens vigtigste vækster. Ribeiro Frio er et naturskønt
område, hvor tiden næsten står stille. Her finder man et ørreddambrug anlagt i store bassiner i
terrasser, som drives af staten. Har man lyst kan man følge fiskenes udvikling, indtil de sættes
ud i øens bække eller sælges. Der findes skønne vandreruter fra området, og en let rute er
langs levadaen, Levada do Furado som føre til Balcoes, Balkoner, hvor man har en
fuldstændig fantastisk udsigt, ud over de dybe dale. Turen er ca. 2 km hver vej og tager gerne
1 time i alt, men husk endelig godt med tøj da Ribeiro Frio betyder, den kolde bæk.

Pico do Areeiro er det højeste punkt på Madeira, som man kan køre til, og det er nu en god
ting at huske varmt tøj, for tager man turen op til toppen, befinder man sig 1818 meter over
havet. Er der skyfrit har man nogle fantastiske udsigter herfra, og nogle dage kan man være
så heldig, at se til højsletten Paúl da Serra. Vil man opleve noget fuldstændig unikt, skal man
se en solopgang fra Pico do Areeiro. Der findes en vandresti til Madeiras højeste punkt, Pico
Ruivo, som anslås til at være 10 km, og den er absolut kun for øvede, da den kan være farlig.
 

Santo da Serra ligger øst for Funchal og har næsten altid været et kendt sommerhusområde,
hvilket de mange Quintas er et tydeligt bevis på. Man kunne godt lide klimaet, som altid var
frisk og køligt, men til tider også var fugtigt og overskyet. Det er det skam også den dag i dag,
men derfor er byen stadig et besøg værd. Tæt ved kirkepladsen finder man hovedindgangen til
byens pragtfulde park, som tidligere har tilhørt Blandy familien. Om foråret er parken fyldt med
blomstrende azalea og kamelia, og om sommeren hortensia. I parken finder man mange arter
af træer og buske, og der findes og en lille mini zoo. Det er gratis at besøge parken.

Det byen nok er mest kende for er golfbanen, som er Madeiras første. I januar afholdes der
Madeira Open, hvor mange internationale spillere deltager.     

Machico er Madeiras næststørste by og det siges, at det var her Joäo Goncalves Zarco og
Tristäo Vaz Teixeira gik i land for første gang. De delte øen mellem sig, og Zarco fik området



med Funchal, og det blev hurtigt til Madeiras hovedby. Det gjorde ikke Machico mindre vigtigt,
da det tidligere var et vigtigt centrum for sukkerindustrien, i dag er det landbrug, handel og
turisme som der er fokus på. Machicos havn er blevet udvidet til marina og vandsportscenter,
og har man lyst til at overnatte, har byen også et godt hotel. Der findes flere gode
udsigtspunkter omkring Machico.

Ponta de Säo Lourenco er Madeiras østligste punkt, som byder på dramatiske
klippeformationer, en fantastisk skønhed og en stilhed som ingen andre steder. Her kan man
nyde livet, mens man lytter til havets brusen. Har man lyst til en vandretur findes der en 5 km
lang tur, som slutter ved Cais do Sardinha. De første 20 minutter af turen kan alle være med
til, men hvis man har højdeskræk skal man ikke fortsætte. Ponta de Säo Laourenco er måske
Madeiras smukkeste sted.
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Vestlige Madeira
Tag med på vores heldagstur gennem det smukke bjerglandskab, hvor Madeiras historie og
kultur samt smukke og forskelligartede natur præsenteres.

Tag med på vores heldagstur gennem det smukke bjerglandskab, hvor Madeiras historie,
kultur samt smukke og forskelligartede natur præsenteres. Vi starter dagen med at køre op til
den lille madeiravinfabrik, Barbeito, hvor vi bliver vist rundt og slutter besøget af med en
vinsmagning af fabrikkens egne Madeiravin. Derefter går turen videre forbi Encumeada-passet
til højsletten, Pául da Serra, der med sit flade landskab skiller sig helt ud fra resten af øen.
Turen går derefter videre til den hyggelige, lokale by, Sao Vicente, hvor vi skal kigge nærmere
på deres kirke og derefter skal vi spise en vefortjent frokost helt ud til havet med udsigt over
den dramatiske nordkyst. Med fyldte maver, kører vi mod Porto Moniz, som er mest kendt for
deres havbassiner, både de nye og de ældre. Fra nord til syd går turen til Europas højeste
havklippe, Cabo Girão, hvor den smukke udsigt ind mod Funchal kan nydes, bl.a. fra stedets
glasplateau, hvor vi kan kigge de betagende 580 meter ned til havet.
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Vestlige Madeira
Inklusiv besøg på vinfabrikken Barbeito

Tag med på vores heldagstur gennem det smukke bjerglandskab, hvor Madeiras historie og
kultur samt smukke og forskelligartede natur præsenteres.

Vi starter dagen med at køre op til den lille vinfabrik, Barbeito, hvor vi bliver vist rundt, inden vi
slutter besøget med en vinsmagning af fabrikkens egen vin. Derefter går turen videre forbi
Encumeada passet til højsletten, Pául da Serra. Turen dertil tager os op ad små, snoede
bjergveje, indtil vi når højsletten, der med det flade landskab skiller sig helt ud fra resten af
øen.

Turen går derefter videre ned mod den smukke havneby, Porto Moniz. Inden da gør vi et kort
udsigtsstop i Ribeira da Janelo, hvor den fantastiske udsigt over nordkysten kan nydes. Når vi
ankommer til Porto Moniz får vi tid til at gå langs havet og se de imponerende havbassiner,
som Porto Moniz er mest kendt for.

På turen tilbage kører vi til byen Sao Vicente, hvor vi holder frokoststop, hvorefter vi skal op
og se den smukke kirke. Inden vi når Funchal, kører vi videre op til Europas højeste havklippe,
Cabo Girão, hvor man kan nyde den smukke udsigt ind mod Funchal eller bevæge sig ud på
glasplateauet og kigge de betagende 580 meter ned til havet.
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Seværdigheder i Funchal
Ønsker man at bruge tid i hovedbyen Funchal, så er der et væld af muligheder, og man skal
huske, at sætte god tid af til de mange ting som byen har at byde på.

Sightseeing busserne

Ønsker man at få et overblik over Funchal og det omkringliggende område er sightseeing
busserne en fantastisk ide. Der findes to busselskaber som kører næsten samme rute, men
ønsker man med dansk tale, så skal man tage de røde busser. Her køber man billetterne på
bussen og så får man udleveret høretelefoner, så man kan følge med i fortællingen. Man kan
hoppe af og på, hvor man har lyst, og der er flere stoppesteder undervejs. Busserne starter
ca. med at køre klokken 10.00 om morgenen og slutter omkring klokken 18.00, og prisen pr.
person er 15 euro og gælder i 24 timer, på denne rute ser man Funchal og Camara de Lobos.
Man kan også kombinere sin billet, og købe til rute nummer 2 som går op forbi Monte, som
koster 20 euro og gælder i 24 timer.

Jardim de Municipal (Byparken)

En meget smuk have, hvor den besøgende kan nyde et væld af blomster, træer og buske.
Mange af disse er forsynede med små skilte, der fortæller artens navn på latin. I parken findes
der også en lille sø med flotte fontæner. Inde i parken er der også en friluftsscene.

Nucleo Museologico Ibtam (Broderimuseet)

Museet rummer et væld af broderier. Udstillingerne varierer afhængig af årstiderne. Der findes
også en præsentation af broderiets historie på Madeira, og broderiets anvendelse fx til duge,
puder, tøj m.m.

Zona Velha (Den gamle bydel)

Den gamle, historiske bydel med atmosfære og sjæl, er i dag nærmest en landsby i byen, og
her finder man mange caféer og gode restauranter. Selve bydelen har ikke ændret sig særlig
meget, og giver et godt indtryk af øen i 1700 og 1800 tallet. Her findes mange snævre stræder
og smukke huse, malet i stærke farver. Har man ikke set den gamle bydel, har man ikke været
på Madeira.

Casino parken

Dette store kompleks er tegnet af den kendte Oscar Niemeyer. Flere små parker rundt om det
store bygningsværk gør området til et populært spadsereområde. I anlægget har man placeret
kongresbygningen, kasinoet samt et stort hotel, alle af høj standard.



Casino

Madeira byder på et af Europas flotteste kasinoer med roulette, Black Jack og hundredvis af
spillemaskiner. Man skal være fyldt 18 år for at spille, og man skal vise pas ved indgangen.
Desuden har kasinoet en restaurant, der også byder på storslåede shows. Primo Tours kan
oplyse nærmere om de forskellige shows, som absolut er en oplevelse man sent glemmer.

SE Katedralen (Funchals domkirke)

Domkirken er grundlagt i 1493 og blev indviet i 1514, da Funchal officielt fik status som by, og i
oktober 1517 var kirken endelig færdig. Domkirken ligger i Funchals centrum og har et af de
mest overdådige portugisiske knudemønsterlofter, noget man hurtigt bliver betaget af at kigge
på, ligesom resten af kirken.

Rotunda do Infante (Rundkørsel)

Denne rundkørsel ligger lige efter Santa Catarina parken, og har navn efter bronzestatuen af
Infante Dom Henrique (Henrik Søfareren). Henrik Søfareren er indrammet af en pompøs
spidsbue, mens han ser ind mod rundkørslens midte, hvor en monumental fontæne springer
omkring en himmelglobus med jorden i centrum.

Santa Catarina parken

Øverst i denne park findes den nuværende guvernørbolig, Quinta Vigia, som er et smukt pink
palæ. Der er offentlig adgang, mandag til fredag 09.00 - 12.30 og 14.00 - 17.30, hvor man kan
se palæets haver, og nyde en fantastisk udsigt. Rundt i Santa Catarina parken finder man
flere statuer, heriblandt en af Christopher Columbus og af den kendte billedhugger Francisco
Franco. Absolut en skøn park at gå rundt i. 

Afternoon tea på Reids Hotel

Det kan måske lyde underligt, at et hotel kan være en seværdighed, men kommer man forbi
det legendariske hotel Reids, er man heller ikke i tvivl. Her har kongelige og statsoverhoveder
boet, når de opholdt sig på Madeira, og især Churchill var stamgæst. I dag er Reids hotel også
et af de dyre hoteller man kan bo på. Hotellet er ren nostalgi, et levn fra kolonitiden med dens
elegance og atmosfære – og »five o’clock tea« indtages efter det gamle ritual. Man behøver
ikke at bo på hotellet for at få et glimt af Reids verden med fortids glans og traditioner. Ønsker
De at prøve den traditionelle engelske eftermiddags te, er Primo Tours behjælpelig med at
bestille bord. Her sidder man i hyggelige saloner med havudsigt og nyder en kop te, og til teen
serveres der diverse kager og sandwiches, som nu hører til et rigtig engelsk præget te-
selskab. Husk nobel påklædning.

The old Blandy Wine Lodge (Blandy museet)

Denne bygning har tidligere været et franciskanerkloster, men som alle andre portugisiske
munkeklostre blev det lukket i 1834, og i 1840 opkøbte Blandy familien bygningerne. I dag kan
man kigge indenfor og opleve Madeiravinens historie, og har man lyst kan man få en
rundvisning og slutte af med smagsprøver. Husk at bestille tid til rundvisningen, da der
sagtens kan være udsolgt. 



Centro de Congressos da Madeira (Kongrescenter)

Her kan man ofte opleve koncerter med både klassisk og eksperimentel musik. Hvornår
koncerterne afholdes kan ses på plakater rundt omkring i Funchal. Billetter kan købes på
turistkontoret. De mest populære koncerter er mandolin koncerterne, som absolut ikke er en
skuffelse.

Mercado dos Lavradores (Markedshallen)

Markedshallen som ligger i den gamle bydel er en oplevelse i sig selv, og er en del af
Funchals charme. Bygningen hvor markedshallen har til huse, er en stor gul og grå bygning,
ikke noget voldsomt charmerende, men kommer man først ind bag dørene, oplever man et liv
af spændende ting. Landarbejdernes marked skal opleves om morgenen, og ved indgangen
sælger blomsterkoner, iklædt de farverige folkedrager, sæsonens blomster. Inde i
markedshallen sælges alverdens eksotiske frugter, foruden de kendte fra vore breddegrader. I
den lavere liggende del af hallen, finder man fiskemarkedet. Her skal man komme fra
morgenen af, for at få mest ud af det, for her er fisk i alle størrelser, absolut en oplevelse.
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Udflugter på egen hånd
Man behøver ikke at køre særlig langt væk fra Funchal for at finde noget at bruge dagen på.

Her kan Du læse om alternative udflugter, som ikke er en del af Primo Tours program. Vi tager
forbehold for ændringer, udsolgte udflugter og aflysninger. Har De spørgsmål, er De
selvfølgelig altid velkommen til at kontakte Primo Tours rejseledere, som altid er behjælpelige.

Bådtur / Catamaran

Skulle De have lyst til at komme ud at se Madeira fra søsiden, så anbefaler Primo Tours
Catamaran firmaet VMT Madeira. Her kan man komme på enten en morgen tur fra 10:30 –
13:30 eller en eftermiddagstur fra 15:00 – 18:00. Turen afgår fra Funchal og sejler langs
kysten, hvor man vil opleve delfiner eller hvaler på tæt hold. En unik mulighed for at se de
smukke dyr, og opleve Madeiras natur fra søsiden. Ønsker De at komme på sådan en tur, er
Primo Tours guider behjælpelige med booking at turer.  

Fodbold

Nationalsporten på Madeira er fodbold, og er også her meget populær. Mange lokale har
Ronaldo, som kommer fra Madeira, som deres fodboldidol. De lokale er utrolig stolte af
Ronaldo, og du skal ikke lede længe efter en, som gerne fortæller om ham. Ønsker De, at se
lidt nærmere på Ronaldos historie, har han i december 2013 åbnet et museum, hvor han
udstiller alt hvad han har vundet. Og på havnen i Funchal blev der i december 2014, stillet en
statue af Cristiano Ronaldo til ære for øen. Madeira har i dag tre hold med i den bedste
portugisiske liga, Primeira Liga. Ønsker De at opleve en fodboldkamp, kan billetter købes i
byen hos fan butikkerne, eller ved indgangen til stadionet.

Mountainbike

Hvis du under din ferie skulle få lyst til at komme ud at cykle på denne skønne ø, så er der
mulighed for at komme på mountainbiketur. Det er en anderledes og meget intens måde at
opleve Madeiras natur på. Der findes flere forskellige ruter og sværhedsgrader.

Golf

Madeira har to spændende 18-hullers golfbane, Santo de Serra og Palheiro Golf. De er begge
beliggende med en fantastisk udsigt, og har velplejede greens og fairways.
Primo Tours kan give nærmere oplysninger og hjælpe med at bestille tid.

Jeepsafari

Kom ud, hvor almindelige biler giver op og nyd Madeiras enestående bagland.
Jeepsafariturene er specielt tilrettelagt således, at man oplever et anderledes og spændende



landskab og opdager en anden side af Madeira. Her kommer man hurtigt helt tæt på
lokalbefolkningen, og oplever hvordan de bor i primitive huse, væk fra det travle liv i Funchal.
Primo Tours samarbejder med Mountain Expedition som tilbyder forskellige turer i løbet af
ugen. Ønsker De at komme på enten en heldags eller en halvdags tur, så er der mulighed for
dette. Nogle af turene er kombineret med en levadavandring, hvis man ønsker lidt mere
udfordring. Primo Tours guider er behjælpelig med tilmelding af udflugter og nærmere
information om turene.    

Monte palace tropical garden (Tropisk have)

En utrolig smuk have ved enden af den ene svævebane i Monte. I haven findes også to
museer, et hvor man finder afrikanske skulpturer og et med glinsende mineraler og ædelstene.
Haven er åben alle ugens dage fra 9.30 – 18.00, museerne er åbne 10.00 – 16.30. Man kan
med fordel kombinere billetten med en tur/ retur billet til svævebanen og få lidt rabat. Busserne
20, 21, 22 og 48 kører fra centrum af Funchal til Monte.

Jardim Botanico (Botanisk have)

Funchals botaniske have er beliggende ca. 250 m.o.h. med en fantastisk smuk udsigt over
Funchal by og João Gomes slugten. Selve køreturen op til haven er en oplevelse, da den
foregår via små snoede og stejle gader. Den botaniske have er oprindelig et gammelt
herresæde for den meget rige familie, Reids. Området blev overdraget til staten og i 1960 blev
haven åbnet for offentligheden. Haven er anlagt i terrasser, som igen er opdelt i sektioner, hvor
der findes planter fra hele verden. Blandt planterne er der flere endemiske sorter. Haven er
absolut et besøg værd, og når man har betalt entre er indgangen til Jardim dos Loiros
inkluderet.
Haven er åben hver dag undtagen 25. december. fra kl. 9.00 – 18.00.

Blandys garden (Quinta do Palheiro)

En privathave der ligger i udkanten af Funchal på vej mod Camacha. En meget stor og
imponerende have, som prydes af en stor samling af træer, buske og urter. Ved første øjekast
virker haven en smule uoverskuelig, men tager man sig god tid til at studere haven ordentligt,
finder man flere endemiske planter.
Der er åbent på hverdage fra kl. 9.00 – 16.30. Lukket i weekenden.
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Østlige Madeira
Tag med på vores heldagstur, hvor vi bevæger os gennem den fantastiske madeirianske
natur.

Vi starter med at køre op til et af de højeste punkter på Madeira, Pico Arieiro, hvor vi vil nyde
den fantastiske udsigt. Hvis vejret tillader det, kan man se helt til Madeiras højeste punkt, Pico
do Ruivo, samt til Nonnernes dal.

Derefter går turen videre til Ribero Frio, hvor vi har mulighed for at smage på den lokale drik
Poncha, eller nyde byens charme og se deres smukke ørreddambrug, som er omkredset af
unikke små vandfald. Derefter sættes kursen mod Santana, her vil vi stoppe ved de specielle
trekantede huse, som Santana er kendt for. Når vi når frem, vil der være der tid til en
velfortjent frokost, som vil blive nydt lidt uden for byen.

Turen går herefter videre mod Madeiras østligste punkt, Ponta Säo Lourenco og hvor der er
rig mulighed for at tage nogle smukke og uforglemmelige feriebilleder fra det betagende
udsigtspunkt. 

På turen tilbage mod Funchal kører vi langs østkysten til byen Garajau, hvor vi har den flotte
monumental statue af Jesus Kristus ved navn Cristo Rei.
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Biludlejning
Priserne er inkl. fri kilometer og fuld forsikring.

Priserne er ikke inkl. benzin, og bilen afleveres med samme mængde benzin som ved
modtagelsen.

   Antal dage

Gr. Biltype Pl 1 2 3 4 5 6 7

A Toyota Aygo
Chevrolet Spark

4 
5

45  90  120  160  200  240  245 

B Chevrolet Spark
1,2 
Mitsubishi 
Smart 
Toyota Yaris

5 
5 
2 
5

50  100  135  180  225  270  280 

C Toyota Yaris 1,3 
Mitsubishi Colt 
Renault Clio 1.2

5 
5 
5

55  110  150  200  250  300  315 

D Toyota Yaris 1.4
Diesel 
Renault Clio 1.4
Diesel

5 
5

60  120  165  220  275  330  350 

D1 Toyota Yaris 1,4
(auto.)

5 65  130  180  240  300  360  385 

E Chevrolet Cruise
1,6
Seat Leon Diesel
1,6

5
5

80  160  225  300  375  450  490 

F Mercedes Class
A Diesel 1,6
Renault Scenic
1,7

5
7

100  200  285  380  475  570  630 

H Toyota Proace
Diesel 1,6

7 130  260  360  480  600  720  770 

 

Vi tager forbehold for fejl og prisændringer.
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Biludlejning
Mange vil gerne opleve Madeira med bil på egen hånd, og det er ikke uden grund, da det er
en storslået oplevelse.

Primo Tours anbefaler biludlejningsfirmaet Madpoint, henvend dem derfor blot til os, og vi
bestiller bilen. Vi er også altid gerne behjælpelige med gode forslag og tips til en spændende
køretur.

Krav til lejer

For at kunne leje en bil skal chaufføren være fyldt 21 år og man skal have haft kørekort i
mindst tre år.

Benzin

Bilen returneres med samme mængde benzin som ved modtagelse.

Forsikring

Priserne er inklusiv kaskoforsikring (CDW) uden selvrisiko, personskadeforsikring og
ubegrænset kilometer. Ingen forsikring dækker skader som følge af kørsel under påvirkning af
alkohol/stoffer, uautoriseret brug af bilen, såsom kørsel i modsat retning, mistede nøgler, eller
påfyldning af forkert brændstof.

Mulige tilkøb

Leje af babysæder koster cirka 8,54  per dag. 
Leje af GPS koster cirka 10  per dag. 
Ekstra fører 11 .

Gode råd

Sørg for at have et godt kort over øen med i bilen. Nogle kort er forældede og viser ikke i
tilstrækkelig grad de gældende veje. Der bliver hele tiden bygget nye, og de eksisterende
bliver restaureret. Vejnettet er generelt i rimelig stand, men de voldsomme regnskyl, som
specielt nordkysten og bjergområderne bliver udsat for, kan forårsage store skader på
vejbelægningen, vær derfor opmærksom.

Det er ikke påbudt ved lov at køre med lys i dagtimerne i Portugal, men man skal tænde
lygterne, når man kører igennem en af de mange tunneler. På de mindre og smallere
bjergveje er det en god ide at dytte, når man kommer til et sving, hvor man ikke kan se, om
der kommer modkørende, så man kan gøre en eventuel modkørende opmærksom på sin
tilstedeværelse.  Loven omkring brug af sikkerhedssele er den samme som i Danmark, men
den håndhæves i højere grad af politiet. Vær meget opmærksom på skilte, da de kan stå let
skjulte bag mure eller buske.



Vælger man at køre ind i Funchal og vil parkere bilen, bør man have god tid og tålmodighed,
da dette kan være noget af en prøvelse, alene pga. de mange små og ensrettede gader, men
ligeledes pga. de få parkeringsmuligheder, der findes. 
Hastighedsbegrænsningerne er som følger:
Byer – 50 km/t, Landevej – 90 km/t, Hovedvej – 100 km/t
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PORTUGAL - MADEIRA

Udflugter Madeira
Nedenstående er et udvalg af mulige udflugter på Madeira.

Udflugtsprogram, indhold og priser kan ændre sig i løbet af sæsonen.

Kig i informationsmappen på hotellet, i dit velkomstmaterialet eller spørg din
rejseleder for opdaterede informationer om afgange, tider, priser og

betingelser. Alle udflugter er mod gebyr, og nogle udflugter kan være uden
dansk rejseleder. Alle udflugter er betinget af vejrmæssige forhold og

tilslutning.

Dag Udflugt Priser i EURO

I takt med naturen 28  / 210 dkk

Smagen af Madeira 40  / 300 dkk

Et sted mod øst 50 / 375 dkk

I nonnernes fodspor 28  / 210 dkk

Madeiras Vilde Vest 50 / 375 dkk

Generel information
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Halvdagstur

I takt med naturen
Levadaerne er helt unikke for Madeira og bestemt noget man ikke må gå glip af, når man
besøger øen! Vi har nøje udvalgt ruten, Levada do Norte, som viser et tydeligt eksempel på
det alsidige Madeira. Vi går fra Campanário til Quinta Grande, hvor vi undervejs nyder
udsigten, som kan tage pusten fra enhver. Omkring hele vandrestien vokser et væld af
forskellige eksotiske blomster, træer og frugter. På denne naturskønne strækning, vil vi krydse
flere mindre vandløb, hvor terrænet kan variere. Vores vandring på Levada do Norte er ca. 6
kilometer lang, og vi går i et stille og roligt tempo, så alle kan følge med. Vi anbefaler gode
vandresko med et godt fæste til turen, samt en vindjakke, da vejret i bjergene kan være
omskifteligt.
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Aftenarrangement

Smagen af Madeira
Når du besøger Madeira, må du uden tvivl opleve den traditionelle Madeiraaften! Som ramme
for denne aften, har vi valgt en lokal bjergrestaurant, Quinta Estação, hvor både mad og
stemning er i top, så vi sammen kan hygge os på bedste vis! Når vi kommer op til
restauranten, sætter vi os til bords og nyder et herligt festmåltid med lokale specialiteter. Til
forret får vi serveret en cremet tomatsuppe. Hovedretten består af én af Madeiras mest
berømte specialiteter, espetada, som er oksekød tilberedt på spyd godt krydret bl.a. med
laurbær og hvidløg. Måltidet afsluttes med dagens dessert, hvortil vi får kaffe eller te. Til
maden serveres portugisisk vin. Mens vi spiser, underholder lokale folkloredansere med
traditionel madeiriansk musik, mens de synger og danser i deres farvestrålende festdragter. Alt
i alt en rigtig hyggelig og speciel aften, hvor vi får smagt på nogle af Madeiras berømte
specialiteter, og hvor musik og sang skaber den helt rette festlige stemning.                 
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Heldagstur

Et sted mod Øst
Tag med på vores heldagstur til det østlige Madeira, hvor vi bevæger os gennem den
fantastiske madeirianske natur. Vi starter med at køre op til Pico Areeiro, hvor vi nyder den
fantastiske udsigt, og hvis vejret tillader det, kan se helt til Madeiras højeste punkt, Pico Ruivo
samt til Paúl de Serra højsletten. Turen går videre til Ribeiro Frio, hvor der er mulighed for at
smage på den lokale drik, poncha og nyde byens charme. Vi kører herfra videre til Santana,
der er kendt for de specielle trekantede huse, og kursen sættes herefter mod området Calhau,
lige uden for Santana by, hvor vi nyder vores gode frokost. Vi besøger Madeiras østligste
punkt, Ponta de Säo Lourenco, hvor der er rig mulighed for at tage nogle smukke og
uforglemmelige feriebilleder fra det betagende udsigtspunkt. På turen tilbage mod Funchal
stopper vi i byen Garajau, og ser den flotte monumentalstatue af Jesus Kristus ved navn Cristo
Rei, som formodes at have inspireret til den store figur i Rio de Janeiro.
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Halvdagstur

I nonnernes fodspor
På denne udflugt præsenterer vi ét af Madeiras mest fascinerende landskaber! Nonnernes Dal
er en helt unik og meget idyllisk landsby, der næsten var isoleret fra omverdenen, indtil man i
1959 anlagde vej dertil. Turen går først til Eira do Serrado, hvorfra vi nyder den spektakulære
udsigt over Nonnernes Dal og den imponerende natur i området. Har man lyst, kan man
smage den traditionelle kastanjekage, som især strammer fra dette område, eller man kan
nyde en kaffe med udsigt over den betagende dal. Derefter går turen ned i selve dalen, hvor
der vil være mulighed for at besøge dalens særegnet kirkegård, eller bare nyde den betagende
udsigt og ro, som området ligeledes byder på. Det sidste stop på turen, er til et lokalt og
originalt nonnekloster, hvor vi ser kapellet, Nossa Senhora de Piadade, som nonnerne stadig
bruger i dag. Vi hører om nonnernes dagligdag, deres historie og får et unikt indblik i en ellers
lukket verden.
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Heldagstur

Madeiras Vilde Vest
Tag med på vores heldagstur gennem det smukke bjerglandskab, hvor Madeiras historie,
kultur samt smukke og forskelligartede natur præsenteres. Vi starter dagen med at køre op til
den lille madeiravinfabrik, Barbeito, hvor vi bliver vist rundt og slutter besøget af med en
vinsmagning af fabrikkens egne Madeiravin. Derefter går turen videre forbi Encumeada-passet
til højsletten, Pául da Serra, der med sit flade landskab skiller sig helt ud fra resten af øen.
Turen går derefter videre til den hyggelige, lokale by, Sao Vicente, hvor vi skal kigge nærmere
på deres kirke og derefter skal vi spise en vefortjent frokost helt ud til havet med udsigt over
den dramatiske nordkyst. Med fyldte maver, kører vi mod Porto Moniz, som er mest kendt for
deres havbassiner, både de nye og de ældre. Fra nord til syd går turen til Europas højeste
havklippe, Cabo Girão, hvor den smukke udsigt ind mod Funchal kan nydes, bl.a. fra stedets
glasplateau, hvor vi kan kigge de betagende 580 meter ned til havet. 
Turen er inkl. frokost.
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Generel information
Vi tager forbehold for ændringer og aflysninger samt udsolgte udflugter. Tilmelding til en eller
flere af ovenstående udflugter skal ske direkte til Primo Tours rejseledere senest dagen inden
den pågældende udflugt kl. 12.00. Betaling er ved tilmelding, og der tages imod både euro,
dankort og danske kroner mod gebyr. Børn til og med 12 år er halv pris. Børn under 2 år er
gratis. Tilmeldingen er bindende.




