Velkommen til Porto Santo
Primo Tours byder dig hjerteligt velkommen til skønne Porto Santo, hvor vi håber du får en uforglemmelig ferie.
På Porto Santo har vi danske rejseledere, som står klar til at gøre deres for, at du får en god ferie!

Primo Tours ønsker dig en RIGTIG GO’ FERIE!
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Porto Santo
Porto Santo med dens 4500 indbyggere, ligger 50 km nordøst for Madeira i Atlanterhavet.
Øen er 11 km lang og ca. 7 km bred, og har et areal på 42 km2.
Øen er omkranset af 7 små klippeøer, der kun er beboet af fugle.
Hovedbyen på øen hedder Vila Baleira, og det er også her man
finder størstedelen af øens befolkning. Porto Santo hører under
”Madeira Islands”, men i forhold til Madeira, har Porto Santo det,
som Madeira mangler – en 9 km. lang, flad strand med finkornet
gyldent sand, der siges at have helbredende effekt. Sandstranden
findes på hele sydkysten af øen. Bevæger man sig derimod over
på nordsiden af øen, finder man en rå og barsk kyst med stejle
klipper, der har forårsaget adskillige skibbrud. Porto Santo er en
flad ø i forhold til Madeira, dog finder man stadig høje punkter på
øen, så som Pico do Facho (517 m.) og Pico do Castelo (437
m.).
Klimaet på øen er tørt og ensartet, med små temperaturændringer.
I forhold til Madeira, får man begrænset nedbør på Porto Santo,
hvilket sammen med den sandede jord, resulterer i en gold ø uden
megen plantevækst.
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A-Z
Afstande (Transfer)
Fra lufthavnen på Porto Santo til Vila Baleira Hotel er der ca. 6km og til Quinta do Serrado er der 2,4km. Flyvetiden fra København til Porto
Santo er 4,5 timer.

Apotek
Apoteket ligger i hovedbyen Vila Baleira og åbningstiderne er: Ma.-Fre. 9-13 og 15-19. Farmaceuterne er hjælpsomme med råd og
vejledning og snakker forståeligt engelsk.

Bank
Banken ligger i hovedbyen Vila Baleira, og åbningstiderne er: ma.-fre. 9-15. Hvis man har brug for at hæve penge er der også en
hæveautomat udenfor Luamar Hotel – 50m fra Vila Baleira Hotel.

Bus
Der er daglige busafgange fra byen Vila Baleira nær stranden og supermarkedet til Camacha, Ponta da Calheta, Campo de Baixo, Campo de
Cima og Serra de Fora. Få køreplan hos dine guider eller se/hent den ved businformationen ved siden af busholdepladsen.

Børn med på ferien
Portugisere elsker børn – også dine! Hoteller og restauranter er børnevenlige, giver børnerabatter yder babysitter-service, har børneplaskepøl
og særlige aktiviteter for børn.
På Vila Baleira Hotel er der både indendørs- og udendørs pool, trampolin, legeplads m.m.
Børn under 4 år kører gratis med bus, 4-11 år får halv pris. På restauranter er der ofte børnemenu, eller du kan bestille meia dose, som
betyder halv portion.

Cykel
Cykeludlejning er gratis på Vila Baleira Hotel. Der er cykelsti langs hele stranden og mange andre gode ruter i det flade langskab på den
sydlige del af øen. Hvis du hellere vil udfordre dig selv på en mountainbike i bjerglandskaber – snak med dine guider og få udarbejdet en
sikker rute.

Drikkepenge
Drikkepenge er som oftest inkluderet i regningen. Men er du særligt tilfreds, kan du give 5-10% ekstra. Hos frisøren, tankstationen og i taxa
runder man gerne op.

Drikkevand
Det anbefales at drikke flaskevand. Porto Santo har også bevarede vandkilder rundt omkring i byen og i bjergområderne, det er filtreret vand
fra havet – der sikkert kan drikkes.

Dykning
Dykning med snorkel og iltmaske og våddragt kan ske på dykkercentret på Vila Baleira Hotel. Her arrangeres dykkerture og undervisning.
Det mest populære sted at dykke er i den sydlige del af havnen, hvor skibet SS Madeirense ligger under vand.

Elektricitet
Den lokale strøm er 220 volt, og her anvendes tobenet stik. 20-25% af øens energi kommer fra solceller og vindmøller.

Færge/Katamaran
Sejl til Madeira med færge eller Katamaran. Billetter købes på molen ved afgangsstedet på Porto Santo i Rua Dr. Estêvão de Alencastre.

Geografi
500km ud for Afrikas kyst i Nordatlanterhavet 43km nordøst for Madeira ligger Porto Santo. Porto Santo er 11 kilometer lang og op til 7 km
bred. Arealet på øen er 42,17km2 og er omgivet af syv, små klippeøer. Porto Santo har ca. 5000 indbyggere.

Golf
Porto Santo har en fænomenal 18 hullers mesterskabsbane samt en 9 hullers par 3 bane. Og ifølge designeren selv er Porto Santo Golf blandt
de bedste golfbaner i Europa. Det siger ikke så lidt, når designerne er selveste Steve Ballestores, den spanske golflegende, der efter sin
succesrige karriere slog over i design af golfbaner.
Når du bor på Vila Baleira Hotel eller Porto Santo Hotel har du gratis adgang til golfbanen.

Heste
Hestecentret Centro Hípico udlejer heste og arrangerer ture rundt om øen. Især turen langs den 9km lange strand er populær.

Hæveautomter
Du finder de fleste hæveautomater i hovedbyen Vila Baleira. Den tætteste fra Vila Baleira og Luamar hotel ligger lige ude foran Luamar
hotel.

Indkøbsmuligheder
Supermarkedet Pingo Doce ligger i hovedbyen Vila Baleira 4km fra Via Baleira Hotel, og åbningstiderne er: 9-22. Har også en lille slagter
og fiskehandler. Lige overfor supermarkedet ligger der en stor alt mulig butik – der har alt billigt fra tøj og sko til legetøj og kontorartikler.

Kajak- og bådudlejning
Lej kajakker og små sejlbåde i Clube Naval do Porto Santo, som ligger i havnen. Jeres rejseledere vil være behjælpelige med sejlture.

Kriminalitet
Generelt er der langt mindre kriminalitet end i Danmark, og tyveri er et næsten ukendt begreb; men frist ikke svage sjæle, så læg alligevel
evt. værdigenstande i hotellets safetyboks (Koster ofte ekstra pr. uge).

Mobiltelefon
Vil man ringe lokalt fra sin medbragte mobiltelefon, kan man købe et lokalt taletidskort. Har du 3 eller Telia abonnement med fri tale, sms
og internet i Europa - Kan man med god forbindelse og samvittighed benytte sin mobil.

Naturferie
Naturelskere kan glæde sig! Porto Santo har masser af uspoleret natur, som indbyder til pragtfulde vandreture især ved området omkring
Quinta do Serrado. Så tag gode vandrestøvler på og vær forberedt på alt slags vejr! Husk vand og lidt energigivende proviant. Det anbefales
at tage på en af de gratis vandreture med din guide, før du begiver dig ud i terrænet på egen hånd.

Politi
Politiet på øen kan kontaktes på 112.

Posthus
Posthuset ligger i hovedbyen Vila Baleira, og åbningstiderne er: ma.-fre. 9-13 og 15-20. Du kan også sende dit postkort fra Vila Baleira
Hotel.

Prisniveau
Sammenlignet med resten af Europa er Madeira og Porto Santo billige steder at holde sin ferie.

Påklædning
Det er op til en selv. Portugiserne på øerne er mere uformelt klædt end på fastlandet. I kirkerne bør man være tækkeligt klædt, dvs. minimum
knælængde og tildækkede skuldre.

Restaurant og bar
Hovedbyen Vila Baleira finder du flest restauranter, caféer og barer. Snak med dine guider om hvilke der anbefales et besøg.

Strand
På sydsiden af Porto Santo ligger den berømte 9 kilometer vidunderlige sandstrand. Stranden er top 15 i Europa og 25 i verden over de mest
luksuriøse strande.

Sygdom
Bliver du syg, vil dine guider være behjælpelig hvis du skal til lægen. Der ligger et sundhedscenter ”Centro de Saude” mellem havnen og
byen Vila Baleira. Ved alvorlige tilfælde transporteres du til hospitalet på naboøen Madeira eller til fastlandet.

Slå alarm på: 112
Sundhedscenter: +351 291 980 060

Taxa

Det er klart billigere at køre med taxa på øen end i Danmark. Taxaholdeplads er ved byen Vila Baleira tæt på stranden og supermarkedet –
Samme sted som busholdepladsen. Spørg dine guider eller i receptionen efter bestilling af taxa. Der er faste priser – også på korte afstande.
En taxatur fra Vila Baleira Hotel til centrum koster fra 7-12 euro.

Tennis
Som gæst på Vila Baleira Hotel og Porto Santo Hotel har du gratis adgang til det kommunale tennis med 6 baner. Tennisklubben hedder
Porto Santo Ténis. Det er muligt at leje ketsjer og brugte bolde.
Pr. Ketsjer 2 euro pr. time.

Tidsforskel
Porto Santo er 1 time efter Danmark. Når klokken er 11 på Porto, er den 12 i Danmark. Porto Santo har sommertid i samme periode som
Skandinavien.

Transport fra hotellet
Vila Baleira Hotel tilbyder shuttleservice til golfbanen og til hovedgaden. Du kan også leje bil, elbil, scooter og ATV’er. Hotel Quinta do
Serrado tilbyder shuttleservice til stranden og hovedbyen Vila Baleira.

Turistinformation
Turistinformationscentret ’’Centro de Artesanato’’ er åbent ma.-fre. 9-17 og lørdag 10-12. Ligger på vejen langs stranden ved Vila Baleira
By.

Valuta
Møntenheden er Euro (€ EUR), og én euro svarer til ca. 7.5 kr.

Vandsportsmuligheder
Lej vandcykler, vandski, kajakker hos Mar Dourada i havnen og tag med på 2 forskellige oplevelsesrige sejlture hos dine guider.

Vejret
Det milde og tørre klima året rundt gør Porto Santo ideel til golf, strandliv samt vandre- og cykelture. Det regner næsten aldrig mere end 1530min af gangen!
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Kort over Porto Santo
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Kort over byen Vila Baleira

På punkterne ses hvor forskellige ting i byen ligger.
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Hotel Informationer
Hotel Vila Baleira
Sitio do Cabeço da Ponta
9400-909 Porto Santo
MADEIRA - PORTUGAL
Hotel Vila Baleira Thalasso & Spa er hyggeligt Mini All Inklusive hotel med
bedste beliggenhed, direkte til stranden. Hotellet virker udefra en anelse
kedelig, men oplevelsen ændrer sig, når man træder ind i lobbyen og ser at hotellet er blevet moderniseret og renoveret. Hotellet fremstår
som et hotel med dejlige omgivelser og flotte detaljer. Hotellet består af flere blokke – I hovedblokken findes dobbeltværelser og suiter. I de
andre blokke bor man i komfortable 2 værelses lejligheder. I hovedbygningen findes også hyggelig bar og stemningsfyldt restaurant, som
serverer de inkluderede måltider fra flot buffet. Overalt på hotellet er der pænt og nydeligt og gæsterne hygger sig på Vila Baleira. En
underjordisk tunnel under strandvejen, bringer en til det imponerende Thalasso & Spa center, med indendørs swimmingpool, jacuzzi og med
et hav af massage og welness behandlinger. Bag Thalasso centeret findes stranden og herlig solterrasse, swimmingpool og pool/snackbar.
Udendørs arealerne er er fine og haven er har flotte blomster og palmer.
Receceptionen
Afstand til stranden
Afstand til lufthavnen
Afstand til centrum
Air Condition
Wifi
Safety box
Bar
Poolen
Håndklædeservice
Morgenmad
Frokost
Aftensmad

+351 291 980 800
200 m
6 km
5 km
Ja
Ja, gratis
Ja, ved henvendelse i receptionen
Ja, åben fra 09:00-00:00
Ja, åben fra 08:00-20:00
Ja
06:30 - 10:00
12:30 - 15:00
18:30 - 21:30

Porto Santo Hotel & Spa
Campo de Baixo
9400-015 Porto Santo
MADEIRA - PORTUGAL
Dette hotel er det ældste på hele Porto Santo Hotel, hvilket man også kan se på
dets autentiske udseende. Med deres erfaring som øens ældste hotel vender
rigtig mange gæster tilbage til hotellet og nyder roen de finder i omgivelserne. Der findes masser af plads at boltre sig på i form af grønne,
skyggefulde områder, og ikke mindst den 9 km. skønne sandstrand, som ligger lige uden for døren. Strandbaren er placeret på stranden og
herfra kan man nyde den flotte udsigt til det smukke Atlanterhav og bare slappe af til bølgernes brusen. På hotellet findes indbydende
mindre poolområde med en fin swimmingpool, liggestole og parasoller. Hotellet har eksklusiv Spa afdeling med indendørs opvarmet
swimmingpool. Der er diverse massagemuligheder og bade, sågar sandbade, som er noget helt specielt og nu videnskabeligt bevist, at det
har terapeutiske virkninger.
Receptionen
Receptions åbningstider
Afstand til stranden
Afstand til lufthavnen
Afstand til centrum
Air Condition

+351 291 980 140
Døgnåbent
200 m
3 km
1,5 km
Ja

Wifi
Safety box

Ja
Ja, ved henvendelse i receptionen

Bar
Poolen
Håndklædeservice
Morgenmad
Frokost
Aftensmad

Ja, kl. 10:00-18:00 & 16:00-00:00
Ja, åben kl. 08:00-17:00
Ja, ved henvendelse i receptionen
07:30 - 10:30
12:30 - 15:00
19:30 - 21:30

Luamar Hotel
Cabeço da Ponta,
9400-030 Porto Santo
MADEIRA - PORTUGAL
Luamar er et hyggeligt lejlighedshotel med perfekt beliggenhed og direkte til
den 9 kilometer lange sandstrand. Komplekset er særdeles velholdt, moderne
møblement og rent og pænt overalt. Vidunderlig tagterrasse fantastisk udsigt til
den skønne strand og det azurblå vand. Stedet har en herlig familiær atmosfære,
hvor solterrassen er det centrale mødested på hotellet. Her findes en herlig
swimmingpool og børnepool, liggestole og parasoller. I hotellets snackbar kan
der købes lette frokostretter og kølige drikkevarer, som kan nydes på hotellets
solterrasse. Hotellet har også et lille haveanlæg med dejlige grønne områder.
Desuden tilbyder hotellet gratis trådløst internet i receptions området.

Receceptionen
Receptions åbningstider
Afstand til stranden
Afstand til lufthavnen
Afstan til centrum
Air Condition
Wifi
Safety box
Bar
Poolen
Håndklædeservice
Morgenmad (hotellet)

+351 291 980 190
Døgnåbent
100 m
3 km
4 km
Ja
Ja
Nej
Ja, 09:00-11:00 og 19:00-22:00
Ja, 09:00-19:00
Ja, ved henvendelse i receptionen
07:30 - 10:30

Quinto do Serrado
Sitio do Pedregal
9400-010 Porto Santo
MADEIRA - PORTUGAL
Hotel Quinto do Serrado er et mindre landhotel placeret på den nordvestlige side
af øen, i rolige omgivelser. Hotellet er unik lille perle med fantastisk atmosfære
og beliggende i skøn 2000 kvm stor have. Quinta Do Serrado er opført i
naturmaterialer og beklædt med træ og flotte sten fra de nærliggende bjerge. Der
er enestående udsigt ud over Atlanterhavet og de smukke bjerge i området.
Hotellet råder over et mindre Spa- og fitnesscentre med jacuzzi og afslappende
tropisk brusebad. Herlig solterrasse med udendørs swimmingpool. Hyggelig
terrasser og lille bar, som serverer kølige drikkevarer. Herlig mindre restaurant,
som serverer portugisiske specialiteter med årstidens traditionelle råvarer.
Naturen er lige for døren og indbyder til dejlige vandreture.

Receceptionen

+351 291 980 270

Receptions åbningstider

Døgnåbent

Afstand til stranden
Afstand til lufthavnen
Afstand til centrum
Air Condition
Wifi
Safty box
Bar
Poolen
Håndklædeservice
Morgenmad
Frokost
Aftensmad

5 km
3 km
5 km
Ja
Ja
Ja, kontakt receptionen
Ja, kl. 11-23
Ja, 10-20
Ja, henvend dig i receptionen
8:00 - 10:00
12:00 - 15:00
19:00 - 22:30
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Natur
Vores lille vulkaniske ø har utroligt meget at byde på indenfor naturen, det er en vulkanisk ø, som har hvad andre vulkaniske øer ofte
mangler. En sandstrand! I dette afsnit vil vi forklare omkring geologi og fauna.

Geologi
Porto Santo er som nævnt en vulkanisk ø, der kom til overfladen sammen med naboøen Madeira, under Miocenen ca. 20 mio år siden.
Madeira og Porto Santo er en del af den Afrikanske tektoniske plade, og da den stødte op imod den Europæiske tektoniske plade, rejse en
kæde af undersøiske vulkaner sig, de to øer var de højeste punkter, og rejste sig til over vandoverfladen.
Der har ikke været vulkanisk aktivitet på Porto Santo i 8 mio. år.
Nordpå finder man de højeste bjerge på øen, Pico do Facho som er øen højeste punkt med sine 517 meter, Pico do Castello og Pico Branco.
På den sydlige del af øen, er det mest karakteristiske selvfølgelig den fantastiske sandstrand, derudover finder man også nogle mindre
bakker, mest kendt Pico de Ana Ferreira og Miradouro das Flores.
Øen består blandt andet af rød tuf, som er en vulkanisk sten, som kan tåle rigtigt høje temperature, og derfor også traditionelt blev brugt til at
indrette køkkener i husene. Stenen er let genkendelig da den har en meget karakteristisk rød farve.
Derudover finder man også kalk rundt på øen, det er primært koncentreret to steder på øen, på Pico Branco der er det eneste hvide bjerg på
øen, og Ilhéu da Cal øen man kan se når man kigger mod højre fra stranden, hvor det første industri var kalkudvinding, og det blev sendt til
Madeira, til konstruktion af huse.
Jernklipper er også meget hyppige rundt i landskabet, mest koncentreret på Ilhéu de Ferro oversat til Jernøen. Jernklippen er også let at
genkende rundt i naturen, da det er en helt sort sten. Man kan samle den op, og knække stenen, da det oftest ikke er store stenstykker, men
mindre stykker sten, med jern blandet imellem, og derfor krakkelere det let.
Det vil også være muligt at finde bentonitler, hvis man tager op til den nordlige del a øen, specielt i Serra de Fora området. Bentonitleret
brugte de første indbyggere til tagmateriale, for to primære årsager, den første var kamuflage, da bjergsiderne allerede er dækket af leret, og
husene var bygget op af bjergsiderne, var det perfekt camuflage når piraterne stod på bjergene og kiggede ned i dalen. Den anden årsag er
mere termisk, om sommeren når solen varmer, bliver leret tørret ud og krakelere, dette medføre en naturlig ”aircondition”, da luften trækker
ind gennem sprækkerne i luften. Om vinteren når vejret bliver mere fugtigt, trækker leret fugten til sig, og udvider sig, derfor lukker det tæt,
så det ikke regner ind i huset, og samtidig holder på varmen inde i husene.
Leret er grønt, og vil være synlig op af bjergsiderne i området.
På bjerget Pico de Ana Ferreira findes et af de mest sjældne geologiske fænomener. Ligesom på andre vulkaniske øer har lavaen formet
prismer i klippen, men det er kun et sted i Californien, Greater Coastal Road i Nordirland og her på bjerget man kan finde femkantede
prismer.
Der findes et sted lige over St. Peters kapel, hvor der er gravet ud så man står ”inde i bjerget”, her kan man virkelig se prismerne.
De er blevet dannet ved kanaler der har ført magma op mod overfladen, da vulkanen stoppede med at være aktiv, stivnede magmaen i disse
kanaler, og udvidede sig. Derved pressede den kanterne mod hinanden, og det skabte de femkantede figure. Kigger man lodret ned på en
prisme, kan man se at den yderste del er femkantet, og den inderste del er rund, og det er den runde del der har udvidet sig, og presset
kanterne mod hinanden.
Sandet på Porto Santo er også en helt specielt ting, dette er beskrevet nærmere i afsnittet Helbredende Sandstrand.
For at der har boet mennesker på øen, så mange år tilbage skulle de, selvfølgelig også have adgang til vand, dette kom i form af naturlige
kilder. Der er rundt på øen 15 naturlige kilder, nogle af dem giver kildevand som vi kender det, altså regnvandskilder. Andre giver havvand,
som er blevet filtreret ved det er blevet presset igennem klipperne. De har stadig et saltindehold, men det er minimalt, man kan lige ane
smagen når man drikker det. Dette filtrerede vand er tidligere blevet solgt som Porto Santo vand, hos den store kilde nede i centrum af byen,
hvor man tappede vandet, og puttede det på flaske. Det var dog for dyrt at importere flaskerne, så virksomheden måtte stoppe. Vandet var
ellers meget populært rundt i Portugal, og specielt på Madeira. De lokale på øen, siger også maden smager bedre, hvis den er lavet på Porto
Santo vand.
Idag er næsten alle kilderne lukket for, der er kun to af dem der fungere, de er begge placeret på den sydlige del af øen, hvor man i
Zimbralinho hvor vi tager til på en vandretur, kan finde det filtrede havvand. På Dos Morenos kan man finde den sidste kilde med
regnvand, der er åbnet, her ser man stadig lokale komme og hente deres vand.
Det er let at genkende kilderne, da der omkring de fleste, er opbygget ”små huse”, med haner indeni.

Planter
Det mest kendte fra Porto Santo er Drageblodstræet, det figurere på deres flag, og var da også hvad der lokkede Christoffer Colombus til
øen i første omgang, han solgte drageblodstræerne til fastlandet.
Det var specielt den røde farve man kunne udvinde fra træerne, der gjorde de var så efterspurgte.
Det var også det eneste træ der var at finde på øen, da man først kom hertil, men salget af drageblodstræer var så udbredt, at man endte med
at fælle hele bestanden af drageblodstræer. Sidenhen er de så blevet plantet igen, og idag er det ældste træ 115 år gammelt.
Som en del af et projekt der skal hjælpe med at gøre øen grønnere, er der blevet plantet en masse grantræer på den sydlige del af øen, man
valgte grantræerne fordi de er så overlevelsesdygtige, og kan stå 18 – 20 måneder uden vand.
Man finder også Aloe Vera planter rundt omkring på øen, de er meget lette at genkende, på de høje stængler med røde blomster på. De er
mange steder, så husk at holde øjnene åbne når i bevæger jer rundt.
Porto Santo har også en vinproduktion, som er den sidste aktive produktion på øen. Den er meget lille, og der produceres heller ikke bordvin
på øen. Porto Santo vinene er lavet som en aperitif. Det er en meget sød vin, da druerne får meget varme, og naturligt gære til 17% alkohol.
Man skal typisk se godt efter vinstokkende når man leder, og det er der en god grund til. De ligger nemlig langs jorden, fordi sandet optager
så meget varme, træerne ligger lavt, så planterne kan absorbere varmen.
Druerne er lokale, og en blanding af druer fra rundt omkring i Europa, den ene hedder Listräo og er en grøn drue, den anden hedder Canim
og er en mørk drue.
Alle palmerne man ser rundt omkring derfor ikke oprindeligt fra øen, men noget der er transporteret til øen sidenhen.
Berrilea er en plante der kun vokser på Porto Santo. Hvis man tager planten og holder dem op mod siden, kan man se hele planten glitre af
vand. Den indeholder så meget væske at man før i tiden brugte planten, til at vaske hænder, man plukker den bare, og gnider den mellem
hænderne. Der findes andre planter rundt omkring der minder om den, men den her er kun på Porto Santo.
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Det helbredende sand
Strandsandet på Porto Santo er helt specielt, det siges nemlig at have helbredende egenskaber. Allerede tilbage i det 17. århundrede, fandt
man ud af, at sandet kunne hjælpe befolkningen mod blandt andet gigt.
I de seneste år har en gruppe norske og portugisiske forskere undersøgt den medicinale virkning af sandet og de er kommet frem til at det
store mineralindhold i sandet kan overføres til kroppen, på en helt speciel måde. Det foregår ved at sandet opvarmes til 40˚, og derefter
begraves man, så kun hovedet stikker frem. Når det varme sand får personen til at svede, åbnes porerne i huden, og derved trækker
mineralerne direkte ind i huden.
De mange mineraler der trækker ind i kroppen, kan hjælpe på blandt andet gigt, åreknuder, knogleskørhed og hudlidelser. Det er også
mineralerne i sandet der gør det helt specielt, og historien bag sandet er da også helt speciel. Historien kan I høre meget mere om på vores
jeep safari med en af os rejseledere!
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Det portugisiske køkken
Det portugisiske køkken er robust, alsidigt og præget af altid friske råvarer. Hvidløg, olivenolie og friske krydderurter er nøgleordet i
portugisisk gastronomi og maden serveres som regel i rigelige mængder. Lokale egnsretter er i modsætning til i Danmark særdeles
fremtrædende i Portugal, og man gør en dyd ud af at videreudvikle det portugisiske køkken – iblandt med inspiration fra international
gastronomi, men altid med respekt for landets egne traditioner. I mange retter blandes både fisk, kød og skaldyr, og det er ikke usædvanligt,
at tilbehøret består af både friske grøntsager, ris og kartofler.
Bolo do Caco er et brød, der stammer herfra Porto Santo. Brødet er lavet på søde kartofler, og bliver typisk serveret med en masse hvidløg
og persille.

Espetada er en typisk ret fra Madeira, som er utroligt kendt. Retten består af oksekød i stykker, der er gnedet i salt og laurbær og grillet over
åben ild på et spyd. I gamle dage brugte man laurbær grene som spyddet. Det bliver serveret hængende på spyddet midt på bordet.

Bacalhau spises der utroligt meget af i Portugal. Det er klipfisk, som kan laves på mindst 365 forskellige opskrifter - én til alle årets dage.

Bolo de Mel er en form for honning kage, der laves ifølge en opskrift, der går tilbage til dengang sukkerrørsplantager var en vigtig
indtjeningskilde. Man har også mange forskelige slags buddinger, der oftest også spises som dessert.

Carne de Vinho e Alhos består af svinekød marineret 24 timer i vineddike og hvidløg.

Poncha er en kendt drink fra Madeira bestående
af speciel rom, honning, sukker og friskpresset citron. Drinken bliver mikset sammen med et specielt værktøj lavet på Madeira, der hedder
en Mexelote.
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Dyreliv
Bevæger man sig rundt på Porto Santo vil man uden tvivl ligge mærke til dyrene på øen, her er et udsnit af dyrelivet på Porto Santo

Kanin
Der har været stor jagt på kaniner før i tiden, men for ca. et år siden var de tæt på udryddelse, så der har ikke været jagt på kaniner i et år nu.
Bevæger man sig rundt på øen, er der god mulighed for at finde en kanin, eller et hul hvor de leder efter føde. Traditionel kaninjagt foregår
ved man tager sin hund med og sender ned i hulerne for at lokke kaninen ud.

Agerhøne
Tager man på vandreture kan man næsten ikke undgå at se agerhøns der opholder sig rundt omkring på øen, det er også en af de der typisk er
jagt på.

Falk
Ser man en rovfugl der hænger helt stille i luften er det den lokale falk, de lokale kalder den for "Frensello". De jager typisk kaniner, mus og
rotter. Der er mulighed for at tage nogle fantastiske billeder hvis man finder denne falk, da den er let at fotografere, når den hænger helt stille
i luften og skuer efter føde.

Ørn
Der er ørne på Porto Santo. Det er en meget lille bestand der findes i bjergene på den nordlige del af øen, de lokale kalder dem for "Manta",
men det er meget sjældent man ser ørnene.

Snegle
På øen er der idag fundet 84 forskellige sneglearter, hvoraf de 21 kun findes her på Porto Santo. Går man op på ”Miradouro das flores” og
tager et kig på rækværket af træ, vil man om sommeren finde det helt fyldt op med snegle. Sandet er nemlig termisk, og bliver om
sommeren over 40˚ varmt. For at slippe væk fra varmen, og køle lidt ned kravler sneglene op på rækværket og sætter sig der.

Tun
Der er to årlige tunvandringer, en om foråret og en om efteråret. Det var også tun de oprindelige beboer fiskede efter, når de ikke havde
mulighed for at dyrke afgrøder.

Barracuda
Er man ude og snorkle, og rammer lidt dybere vand, skal man holde øjnene åbne for stimer af barracudaer, denne fisk kan blive op til 1.5
meter lang, og ligner et missil der bevæger sig gennem vandet.

Delfiner
Rundt omkring Porto Santo holder flere delfinfamilier til. De benytter området som ynglesteder, og fast tilholdssted. Man kan blandt andet se
Øresvin, Stribet Delfin, Almindelige delfiner og atlantisk plettede delfiner.

Hvaler
Hvalernes årlige vandringer vil også lede dem forbi vores farvande, så hvis man er meget heldig kan man se blandt andre Kaskelothvaler og
finhvaler, som er nogen af de største arter der findes.
Specielt delfiner og hvaler er der mange forskellige i farvandende omkring Porto Santo og Madeira og der er blevet set flere end 20
forskellige arter.

NÅR FERIEN GÅR TIL PORTO SANTO MED PRIMO TOURS

NÅR FERIEN GÅR TIL PORTO SANTO MED PRIMO TOURS

Porto Santos historie
Porto Santo blev officielt opdaget i 1418 af João Gonçalves Zarco og Tristão Vaz Teixeira.
De to opdagere var oprindeligt sendt afsted af Prins Henrik Søfareren på vej mod
Afrika, for at sprede Kristus’ ord. På vejen mod Afrika stødte de på en kraftig storm,
der gjorde at de for vild. I stedet for at komme til Afrika som planlagt, fandt de øen
Porto Santo.
Navnet Porto Santo betyder ”Den hellige havn”, fordi vandet her ved øen var roligt, og
reddede opdagerne, der ellers var fanget i stormen.
Da de fandt Porto Santo, var de i tvivl om øen kunne være beboelig, og derfor satte de
en gravid kanin ud på øen. Da de vendte tilbage til øen, for at se om kaninen havde
formeret sig, var der i mellemtiden kommet så mange kaniner, at det simpelthen var en
plage for øen, og man slog dem næsten alle sammen ihjel.
Da de vendte tilbage og rapporterede om øen de havde fundet, sendte Henrik
Søfareren et skib, der ankom til Porto Santo i ca. 1420 under Bartolomeu Perestrelo.
Han havde til opgave at kolonisere øen. I 1446 blev Bartolomeu Perestrelo den første
guvernør af Porto Santo, en titel der gjorde ham adelig. I 1457 døde Bartholomeu dog,
og efterlod sig kone og datter, der valgte at flytte til Madeira efter hans død.
Christoffer Columbus
Christoffer Columbus, der mentes at have base i Madeira, var blevet sukkerhandler,
efter at have været på adskillige sørejser til både Lissabon, Irland, England og Island.
På Madeira mødte han Bartholomeus datter Filipa Perestrelo, og de blev i 1479 gift, og
valgte at flytte til Porto Santo i Perestrelo familiens hus. Her fik de sammen deres søn
Diogo.
Da Columbus boede på Porto Santo, undersøgte han vind- og strømforhold – og ting,
der blev skyllet op på stranden. De ting han fandt, overbeviste ham om, at der var land
på den anden side af Atlanten. Columbus ville finde søvejen til Indien, og fremlagde i
1484 sine planer for det portugisiske hof. Her blev han afvist af dem, og han forlod
Portugal med en dom hængende over hans hoved, samtidigt med han også efterlod
både kone og barn. I stedet tog han til Spanien, og fremlagde sin plan for den spanske
dronning Isabel, der valgte at sponsorere hans tur. I stedet for at finde søvejen til
Indien, opdagede han i stedet Amerika. I centrum af byen Vila Baleira finder man
huset, hvor Columbus boede i den periode han opholdt sig her på øen. I dag er det
blevet omdannet til et museum, og er også en af de største turistattraktioner på Porto
Santo. Man finder også en statue af ham ved den gamle havn.
Pirater
Porto Santo
har været
utroligt
plaget af
pirater, pga.
øens utroligt
strategiske
beliggenhed.
Til nordøst
finder man
Lisabon, til
syd ligger
Madeira,
mere syd
ligger De
Kanariske
Øer, til vest
finder man
Azorerne og til øst ligger Marokko. Derfor var Porto Santo et oplagt stop for piraterne, der kom her for at hvile og for at røve og slå øens

beboere ihjel. Øens beboere valgte dengang at slå sig ned på østsiden af øen, for at gemme sig for piraterne, da dette faktisk er det eneste sted
på øen, hvor man ikke kan se havet. Her byggede man det, som man kalder for ”Casa de Selau”, som er typiske gamle huse her på Porto
Santo.
Konstruktionen af husene var rektangulære, og taget blev lavet af specielt ler, som hedder ”Selau”. Leret taget blev lavet af, lavede naturlige
revner, så om sommeren når det var varmt, blev luften cirkuleret rundt i huset, og når det var vinter, og temperaturen faldt, blev husene
opvarmet, pga. det specielle ler. Så derved, havde man faktisk en naturlig aircondition i husene. Man byggede disse huse tæt op af bjergene,
og taget blev også lavet i ler, for at man kunne kamuflere husene.
Man havde i disse huse også kun én dør og ingen vinduer, så man kunne undgå overraskelsesangreb fra piraterne, hvis de fandt huset. I de
ældste huse havde man heller ikke køkken, da røg fra skorstenene også ville afsløre, at der her boede mennesker. I gamle dage var der heller
ikke nogen officiel vej på østsiden af øen, så det var svært at komme dertil, hvis ikke man vidste, hvordan man skulle komme dertil.
I 1617 havde Porto Santo dog deres værste år. Her kom 5 skibe med pirater fra Afrika til øen, og de fandt byen på østsiden af øen, hvor folk
ellers skjulte sig. Her slog de ca. 970 personer ihjel, og tog folk til fange, for at kunne sælge dem, som slaver. De eneste overlevende de
efterlod på øen var 11 mænd og 7 kvinder.
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Religion
Ligesom på Madeira - følger man her på Porto Santo også den romerskkatolske kirke, med alt hvad det indebærer.
Hvert sogn har en Nossa Senhora (Jomfru Maria) eller helgen, der fejres mindst én gang om året med store højtidelige optog. Helgenfiguren
bæres gennem den festklædte by og omkring figuren vandrer børn, klædt ud som engle rundt. Derefter følger præsten og folk, der måske har
aflagt et løfte og bagerst kommer byens hornorkester. På optogets rute følger landsbyens folk fra vinduer og balkoner, de har dekoreret med
de fineste sengetæpper. Triumfbuer med lys er sat op i de blomstersmykkede gader og på kirkens facader. Og så er der selvfølgelig igen fest
uden et marked, mad og masser af drikke. Madeiras største valfartsfest, hvor man fejrer øens beskytter, Nossa Senhora do Monte, finder sted
hvert år den 14-15. august. Aftenen før helligdagen er der ofte fest og folkedans. I forhold til Porto Santo, finder man oftere religiøse optog
og ceremonier etc. I påsken på Madeira, i de mange kirker på øen (Palmesøndag, Skærtorsdag, Langfredag, Påskelørdag, Påskesøndag).
Også andre kristne trosretninger er repræsenteret på øerne, bl.a. den anglikanske kirke, baptister, syvendedagsadventister og mormoner.

Cappello di san Pietro
Kapellet er oprindeligt bygget stratetisk, næsten helt oppe ved bjerget med direkte udsigt og god afstand til stranden og havet. Heroppe
boede øens beboere op, der levede af deres høst fra de marker de havde, på trods af de ikke betegnede sig selv som landmænd. Når de løb tør
for vand til at plante afgrøder, var de nødsaget til at tage ned på stranden og fiske deres mad. De ville for alt i verden helst undgå havet, da
det dengang vrimlede med pirater og derfor byggede de Kapellet ’’Capello di san Pietro’’ med sådan en afstand og udsigt til havet, hvor de
kunne se dem komme til starten af 1800-tallet.

Igreja de Nossa Senhora da Piedade
Kirken er bygget over et lille kapel i 1420 og genopført, efter et korsarangreb, i 1667. Det eneste, der er tilbage af det oprindelige, er højre
sidekapel, Capela Morgada med sengotisk hvælving og stenalter. Kirken er lokaliseret midt inde i øens hovedby, Vila Baleira.
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Øerne omkring
Ilhéu de Baixo/ Ilhéu da Cal:
Ud for Ponta da Calheta på øens sydligste spids er der fantastisk udsigt til den største af Porto Santos mindre øer, Ilhéu de Baixo. Denne
klippeø ser relativt ubeboelig ud fra kysten, men faktisk har man tidligere brugt øen til udvinding af kalk. Øen er kun tilgængelig via båd i
stille vejr, hvor man kan opleve de gamle huler der blev brugt til udvinding. Dog er der i dag planer om at bygge en svævebane imellem den
utilgængelige Ilhéu de Baixo og Porto Santos udsigtspunkt Ponta da Calheta.

Ilhéu de Cima
Sammen med Ilhéu de Baixo udgør Ilhéu de Cima, som ligger øst for øens havn, de såkaldte ”Strandens vogtere”. På øen står det flotte
fyrtårn, som blev opført i år 1900. Det vil bl.a være muligt at opleve denne ø på én af bådturene.

Ilheu de Ferro
Ilhéu de Ferro, på portugisisk ”Jernøen”, er beliggende øst for Porto Santo, ud for det østlige udsigtspunkt Ponta da Canaveira. Ilhéu de
Ferro har ét af Porto Santos to fyrtårn. Øen har fået sit navn på grund af det høje jernindhold i klippens sten.

Ilhéu da Fonte da Areja
Denne lille klippeø er også kendt som ”Gorillahovedet” i folkemunde på grund af sin karakteristiske form. Der er bedst udsigt til øen fra
ørkenen Fonte da Areia.

Ilhéu das Cenouras
”Guleroden” har fået sit navn ud fra gamle historier om, at Porto Santos harer under jagtsæsoner ville søge mod øen ved lavvande for at lede
efter guleroder.
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Miniparlør
Dansk
Hej
Godmorgen
Godeftermiddag
Godnat
Ja / Nej
Tak
Vær så god / Det var så lidt
Undskyld mig
Jeg hedder
Hvad hedder du
Jeg forstår ikke
Taler du engelsk
Hvor ligger?
Hvad er det?
Hvad koster det?
Jeg vil gerne bestille en taxa
Jeg vil gerne bede om regningen
Kan jeg betale med kreditkort?
Pris
Uden
Med
Vand
Vin
Øl
Kaffe
Mælk
Te
Brød
Hvidløg
Sukker
Salt
Peber
Velbekomme
Strand
Bus
Stoppester
Billet
Kort over byen

Portugisisk
Hola
Bom dia
Boa Tarde
Boa noite
Sim/Não
Obrigado
De nada
Disculpe
Meu Nome è
Qual é o seu nome?
Eu não entendo
Vocé fala inglés?
Onde fica?
O que é isso?
Quanto é?
Eu quero chamar um taxi
A conta, por favor
Eu quero pagar com carão de crédito?
Preço
Sem
Com
Agua
Vinho
Cerveja
Café
Leite
Chá
Pão
Alho
Açucar
Sal
Pimentão
Disfrute da comida
Praia
Ônibus
Parada
Pasagem
Mapa da cidade

Tal:
Dansk
En

Portugisisk
Um

To

Dois

Tre
Fire
Fem
Seks
Syv
Otte
Ni
Ti
Hundrede
Tusind

Três
Quatro
Cinco
Seis
Sete
Oito
Nove
Dez
Cem
Mil

År
Dag
Fridag

Ano
Dia
Feriado

Stor
Lille

Grande
Pequeno

Ugedage:
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lørdag
Søndag

Segunda Feira
Terca Feira
Quarta Feira
Quinta Feira
Sexta Feira
Sábado
Domingo

Måned:
Januar
Februar
Marts
April
Maj
Juni
Juli
August
September
Oktober
November
December

Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro

Dag
Nat
Koldt

Dia
Noite
Frio

Varmt

Quente

Advarsel
Indgang
Udgang
Til venstre
Til højre
Lukket
Åbent
Farligt
WC

Atenção
Entrada
Saida
Na Esquerda
Na Dereira
Fechado
Aberto
Perigo
Banheiro

Politi
Ambulance
Apotek
Sygehus
Læge
Post

Polícia
Ambulância
Farmacia
Hospital
Médico
Correio
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Vidste du…?
At designeren af øens golfbane, den tidligere spanske golfspiller Severiano Ballesteros, i sin karriere nåede at vinde 91
professionelle sejre, heriblandt fem majors(Masters 1980,1983, The open 1979, 1984, 1988)
At ifølge sagnet fik Colombus ideen om at rejse mod vest for at finde Indien, efter han så vragstumper fra et skib skylle op på
stranden på Porto Santo.
At den lille klippeø Ilhéu da Fonte da Areia i folkemunde kaldes for ”gorillahovedet” på grund af sin karakteristiske form
At Porto Santo først fik en telefon i 1974, og at det første elektriske lys kom til øen så sent som 1954.
At en mand ved navn Fernando Nunes i 1533 vandrede op i øens bjerge. Da han kom tilbage til byen ringede han på en klokke og
sagde han var Jesus kristus. Fernando Nunes formåede endda at udføre et par mirakler, hvorefter han blev kendt som Profeten
Fernando. Dette morede folk fra Madeira sig så meget over, at de begyndte at kalde indbyggerne på Porto Santo for ”profetas”. Som
gengæld fik befolkningen på Madeira kaldenavnet ”americanos” af Porto Santo-folket.
At øen Ilheu de canouras, som betyder gulerodsøen, har fået sit navn fordi øens harer i gamle dage plejede at søge mod øen ved
lavvande for at lede efter føde.
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PORTUGAL - PORTO SANTO

Udflugter på Porto Santo
Nedenstående er et udvalg af mulige udflugter på Porto Santo. 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

Lørdag - 10:00

GRATIS Vandretur, Pico de Ana Fereira

GRATIS

Mandag - 09:00

Ørundtur

32 € for voksne - 16 € for børn

Tirsdag - 09:00

Jeep Safari

35 € for voksne - 18 € for børn

Onsdag - 09:45

Bådtur

42 € for voksne - 26 € for børn

Onsdag - 16:30

Det traditionelle Porto Santo

45 € for voksne - 22,5 € for børn

Torsdag - 10:00

GRATIS vandretur, Zimbralinho

GRATIS

Generel information
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Halvdagsudflugt

GRATIS vandretur, Pico Ana Fereira
På denne vandretur bevæger vi os rundt om bjergtoppen, der ligger bag hotellet. På turen stopper vi blandt andet ved St. Peters kapellet, som
er et af de steder, hvor rejselederen vil fortælle om øen og man samtidig kan tage en tår vand. Turens højdepunkt er ikke mindst udsigten
undervejs, men også de fantastiske og sjældne prismer, som er den mest populære seværdighed på Porto Santo. Vandreturen er ca. 6,5 km
lang i kuperet terræn.
Ingen tilmelding til denne tur. Mød blot om foran Hotel Vila Baleira.
Huskeliste
Vand
Praktisk fodtøj
Kamera
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Halvdagstur

Ørundtur
På denne tur bevæger vi os op i bjergene mod nord, hvor vi fortæller om Porto Santo’s historie, imens vi kører rundt i det spetakulære
landskab. Vi kører blandt andet forbi de traditionelle ”Porto Santo huse” og hører nærmere om byggeriet af disse. Vi besøger på turen Mr.
Cardina, der har et landbrugsmuseum, hvor han uddeler smagsprøver på den himmelske Porto Santo vin, han producerer. Der vil være
mulighed for at købe et par flasker med hjem. Turen slutter af i øens mini zoo, hvor dyrene har et godt sted at være. Det er den mest frodige
del af øen og en skøn oase at opleve.
Huskeliste
Kamera
Penge
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Halvdagsudflugt

Jeep Safari
For at kunne opleve øens helt autentiske sider, tager vi på udflugt i Jeeps, som kan begå sig i øens til tider kuperede terræn. I løbet af turen
vil vi stoppe og fortælle nærmere om de fantastiske steder, vi kommer forbi, blandt andet i ørkenen Fonte de Areira. Vi vil ligeledes gøre
stop ved de unikke og vulkanskabte prismer, som er et naturfænomen, der findes ved bjerget Pico de Ana Ferreira. Til sidst stopper vi ved en
af de lokale vingårde, hvor vi skal høre om og smage på Porto Santo vinen.
Huskeliste
Kamera
Penge
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Halvdagsudflugt

Bådtur
På turen sejler vi ud fra havnen i speedbåd, hvor vi bl.a. sætter kursen mod nogle af de små øer omkring Porto Santo. Hvis vejret er med os,
vil der være et lille badestop undervejs, hvor der er god mulighed for at snorkle i det klare vand. I løbet af turen holder vi løbende udkig efter
både delfiner og hvaler, som kommer i området ud for Porto Santo. Bådturens rute planlægges af kaptajnen på dagen, således at udflugten
bliver skræddersyet efter forholdene på dagen.
Huskeliste
Badetøj (anbefales at være omklædt inden turen)
Varmt tøj
Håndklæde
Kamera
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Aftenarrangement

Det traditionelle Porto Santo
Vi har arrangeret denne udflugt særligt til alle jer, der ønsker at komme lidt bag om Porto Santo og høre fortællinger og se skønne sider af
byen og øen.
Vi starter turen med at tage ind til Vila Baleira, som er øens hovedby. Her bor størstedelen af de faste beboere på øen, og her findes desuden
de bedste muligheder for shopping og indkøb. Vi går samlet en lille byvandring, hvor vi bla. vil fortælle en masse om Porto Santos historie. I
forbindelse hermed vil vi blandt andet udpege Columbus museum og tilføje historie til de forskellige monumenter og steder, vi går forbi. Til
sidst på turen tager vi forbi den autentiske restaurant Porto dos Frades, som ligger i en af de flotte dale på nordsiden af øen. Her vil vi blive
præsenteret for nogle af Porto Santo’s bedste specialiteter.

Menu:
Bolo do Caco
Espetada med majskroketter, pommes frittes og salat
Passionsfrugtsdessert
OBS: Vin og let drikke er med i prisen (begrænset)
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Halvdagsudflugt

GRATIS vandretur, Zimbralinho
Her trækker vi vandreskoene på og bevæger os mod den smukke Zimbralinho bugt. Her udsprænger en naturlig kilde med Porto Santo vand,
som tidligere har vundet guld i flere vandkonkurrencer. Det er et perfekt sted til lige at få dyppet tæerne eller smage det klippefiltrerede
havvand. Der vil også være mulighed for at begive sig op til udsigtspunktet Miradouro das Flores.
Vandreturen er ca. 5,6 km lang.
Ingen tilmelding til denne tur. Mødt blot op foran hotel Vila Baleira.
Huskeliste
Vand
Praktisk fodtøj
Kamera
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Generel information
Information om pris på udflugten, udflugtens varighed, opsamlingssted samt øvrige praktiske bemærkninger vedr. udflugten oplyses på
destinationen.
NB! Ved betaling med kort eller APP pålægges et administrationsgebyr på kr. 25 pr. transaktion.
Vær opmærksom på at visse udflugter kan have begrænsede pladser, så sørg for at bestille plads i god tid.
Udflugter skal tilmeldes senest på hoteltræf dagen inden og kan IKKE tilmeldes eller aflyses pr. telefon.
Alderen for børn er til og med 11 år!
Der skal tages forbehold for prisændring, aflysning eller ændring af udflugter ved udefrakommende faktorer, så som vejret eller ved
for få tilmeldte.
Ved aflysning grundet sygdom skal lægeerklæring forevises for refundering.
Nogle af disse oplevelser er i samarbejde med eksterne arrangører, hvor engelsktalende rejseledere kan forekomme
Udvalgte udflugter er sæsonbetinget, hvorfor vores udflugtsprogram kan variere efter høj- og lavsæson og ikke alle udflugter kan
garanteres hele sæsonen

