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Wandelreis naar Madeira
Acht dagen ontspannen en wandelen op het
bloemeneiland

Madeira wordt het ‘Hawaï van Europa’ genoemd. De ruige bergen,
groene jungles en prachtige kustlijn van het vulkanische eiland doen
zeker aan Hawaï denken. Het milde klimaat op het Portugese eiland
zorgt ervoor dat er vele soorten tropische planten kunnen groeien. U
ontdekt de flora van het gebied het best tijdens een wandeling.
Tijdens deze achtdaagse reis maakt u enkele van de mooiste
wandelroutes op het eiland. De meeste routes liggen langs of nabij
levadas, oude irrigatiekanalen die samen meer dan 3.000 kilometer
lang zijn. Ze leiden de regen die in het noorden valt naar het drogere
zuiden. U brengt natuurlijk ook een bezoek aan de hoofdstad Funchal,
waar u cultuur opsnuift en een wandeling door de botanische tuin
maakt.

U overnacht tijdens deze sprookjesachtige reis in het 4-sterrenhotel
Four Views Monumental in Funchal. Dit hotel biedt al het comfort dat
u zich kunt wensen na een inspannende wandeling. U kunt er
gebruikmaken van de spa, het zwembad en zonnige terrassen. Elke
avond kookt de kok een heerlijk regionaal of internationaal gerecht

8 dagen vanaf
€ 1.895,- p.p.

Vertrekdata
10 oktober 2023 €1895

Inclusief
Vervoer per luxe touringcar naar de
luchthaven van Düsseldorf en v.v.

Vlucht met Tui Fly van Düsseldorf
naar Funchal en v.v.

Vervoer ter plaatse per comfortabele
touringcar

Verblijf in 4-sterrenhotel Four Views
Monumental Funchal op basis van
halfpension
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voor u, waarna u de avond naar eigen keuze kunt besteden. Wij
begeleiden u tijdens uw wandelingen en we verzorgen het
comfortabele transport op het eiland en tussen Limburg en de
luchthaven van vertrek.

Dag 1 - vlieg naar Madeira

Uw wandelreis naar Madeira begint op één van onze Limburgse
opstapplaatsen, waar u in onze luxe touringcar naar de luchthaven
van Düsseldorf stapt. Om 13.25 uur gaat uw vliegtuig de lucht in en
rond 16.35 uur landt u op bloemeneiland Madeira. Op de luchthaven
van Funchal staat een touringcar klaar om u naar uw hotel te
brengen. In het 4-sterrenhotel Four Views Monumental in Funchal
pakt u uw koffers uit en gaat u aan tafel voor een heerlijk diner.

Dag 2 - bezoek Funchal en de botanische tuin

Na het ontbijt maakt u kennis met Funchal, de 500 jaar oude
hoofdstad van Madeira. Deze zonnige stad met 130.000 inwoners ligt
in het zuiden van het eiland in een baai tegen een rots gebouwd.
Slenter door de smalle straatjes tussen gekleurde huizen en geniet
van de mediterrane sfeer die er hangt. Proef de venkelsnoepjes waar
Madeira bekend om staat en bezoek de heerlijk geurende
marktkraampjes met bloemen, fruit en groente. U maakt een
stadswandeling langs de bezienswaardigheden van de stad,
waaronder het Santa Catarina Park, de stadstuin van Funchal met
waarschijnlijk de oudste kapel van het eiland, de Capela de Santa
Catarina. Ook bezoekt u de 15e-eeuwse Sé-kathedraal in Manuelijnse
stijl en de beroemde markthal Mercado dos Lavradores. Vervolgens
bezoekt u de weelderige botanische tuin van Funchal. Van tussen de
kleurrijke planten heeft u prachtig uitzicht op de stad. Aan het eind
van de excursie staat een wijnproeverij met smakelijke Madeirawijn
op de planning. ´s Avonds dineert u in het hotel, waarbij u de kans
heeft meer wijnen te proeven.

Dag 3 - maak een wandeling in Sao Vicente

Geniet u van een goed vullend ontbijt, want vandaag staat een
wandeling van circa vijf uur op de planning. U begint de 12 kilometer
lange wandeling in het prachtig gelegen dorpje Sao Vicente. U volgt
het pad naar het waterkanaal Levada da Ama, waarna u over
kronkelende paden door geurige eucalyptusbossen wandelt. U
wandelt langs meerdere kanalen, door avontuurlijke tunnels en langs
kleine watervallen. U legt al wandelend 900 hoogtemeters af. Uw
energie wordt onderweg op peil gehouden met een fijne picknick. De
eindbestemming is de 1.004 meter hoge Encumeada Pass. Eenmaal
boven wordt u beloond met prachtig uitzicht op de bergen van
Madeira. De touringcar brengt u terug naar het hotel, waar u tijdens
een uitgebreid diner de verbrande energie weer aan kunt vullen.
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Dag 4 - wandel langs de Levada do Furado

Ook vandaag staat er na het ontbijt een vijfurige wandeling op de
planning. Vandaag begint u in het dorp Ribeiro Frio, vanuit waar u
naar de Levada do Furado loopt. Deze levada is één van de oudste
waterkanalen op het eiland. Het kanaal wordt omgeven door groene
laurierbomen, lelietje-van-dalenbomen, Indian Persea en Madeira
mahoniebomen. U legt al wandelend zo’n 11 kilometer en 350
hoogtemeters af. U heeft uitzicht op de groene Ribeiro Frio-vallei en
de Penha d’Águia, de ‘Adelaarsrots’ die de baai in het oosten
beschermt. Na deze fikse wandeling kunt u uitrusten en dineren in
het hotel.

Dag 5 - loop door de vallei van de Ribeira da
Tabua

Na het ontbijt begint u aan een 12 kilometer lange rondwandeling
door de vallei van de Ribeira da Tábua. Een deel van de terrassen is
verwilderd nadat veel mensen het platteland verruilden voor de stad.
Andere terrassen zijn nog altijd in gebruik voor het kweken van
bananen, druiven (waarvan heerlijke wijnen gemaakt worden), zoete
aardappelen en suikerriet. Rond het middaguur geniet u in het groen
van een picknick, voordat u de rest van de vier uur durende
rondwandeling aflegt. Deze wandeling heeft slechts 400
hoogtemeters, maar sommige stukken zijn niet zo geschikt voor
mensen met hoogtevrees. Na deze prachtige wandeling door het
groene binnenland van Madeira schuift u in het hotel aan voor weer
een smakelijk diner.

Dag 6 - geniet van een vrije dag

Deze zesde dag bepaalt u helemaal zelf het programma. Wilt u nog
een wandeling in de omgeving van het hotel maken? Of geeft u uw
benen na al dat wandelen een dagje rust en maakt u gebruik van de
faciliteiten van het hotel? Ontspan uw spieren in de sauna, trek
baantjes in het zwembad of geniet op het terras van panoramisch
uitzicht op zee. Voor extra ontspanning kunt u een behandeling in de
spa boeken. ‘s Avonds geniet u in het hotel wederom van de regionale
of internationale specialiteiten van de kok.

Dag 7 - wandel langs de Levada da Rocha
Vermelha

Na het ontbijt staat een 15 kilometer lange wandeling met een
gemiddelde moeilijkheidsgraad op de planning. U wandelt langs de
Levada da Rocha Vermelha door het sprookjesachtige bos van
Rabaçal. Dit is de langste en meest veeleisende wandeling in dit
gebied, ondanks dat u slechts 200 hoogtemeters maakt. U wandelt

Een dagexcursie naar Funchal incl.
entree voor de botanische tuin en
een bezoek aan een wijnkelder met
proeverij

Een begeleide wandeling naar Sao
Levada en Levada da Ama incl.
picknick

Een begeleide wandeling naar
Levada do Furado incl. picknick

Een begeleide wandeling door het
dal van Tabua incl. picknick

Een begeleide wandeling door
Levada do Rocha Vermelha incl. een
barbecue-picknick

Toeristenbelasting

De Limburger Reizen reisbegeleiding
gedurende de gehele reis

Exclusief
Niet genoemde maaltijden

Niet genoemde entrees

Eventuele (reis)verzekeringen

Eventuele fooien

Reserveringskosten € 29,50 per
boeking

Calamiteitenfonds € 2,50 per
boeking

SGR bijdrage € 5,00 per persoon
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onder en tussen het hele jaar door groenblijvende subtropische
vegetatie. Tijdens het wandelen kunt u regelmatig even pauzeren
met weids uitzicht op de Ribeira da Janela-vallei. De heerlijke BBQ-
picknick helpt u weer op krachten komen tijdens deze avontuurlijke
tocht door de ongerepte natuur. Na de wandeling reist u terug naar
het hotel, waar u weer heerlijk a la carte of in buffetstijl dineert.

Dag 8 - reis terug naar Limburg

Na het ontbijt heeft u nog een aantal uren vrije tijd. Strek uw benen in
de omgeving van het hotel of geniet nog even een laatste ochtend
van de luxe van het hotel. In de middag wordt u bij het hotel
opgehaald en naar de luchthaven gebracht. Om 17.35 uur vliegt u van
het zonnige bloemeneiland terug naar Düsseldorf, waar u rond 22.35
uur landt. Onze chauffeur wacht u op om u met de comfortabele
touringcar naar uw opstapplaats in Limburg terug te brengen.

Het dagprogramma en onze vluchten zijn onder voorbehoud en
kunnen wijzigen door (weers)omstandigheden op de plek van
bestemming en/of wijzigingen van de luchtvaartmaatschappij.

Hotelinformatie

4-sterrenhotel Four Views Monumental

Het 4-sterrenhotel Four Views Monumental ligt in de Portugese stad
Funchal, op het pittoreske bloemeneiland Madeira. Het stadscentrum
met zijn talrijke bezienswaardigheden, de haven en de pittoreske
oude binnenstad ligt op slechts enkele minuten rijden van het hotel
en is gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer. In de directe
omgeving zijn diverse restaurants, bars, cafés en winkels te
vinden. Het hotel bestaat uit een gebouwencomplex met meerdere
verdiepingen en heeft liften. In het entreegebied bevinden zich de
centrale hotelfaciliteiten zoals de lobby en de receptie. Het hotel heeft
ook een restaurant, twee bars, een spa met een binnenzwembad, een
tuin met een buitenzwembad en een zonneterras en een
fitnessruimte. Het hotel biedt zijn gasten 168 kamers die zijn uitgerust
met een badkamer met douche/toilet, haardroger, telefoon en tv,
airconditioning, kluis (tegen betaling), waterkoker en een balkon.

Hotel verzorging: Halfpension
Eenpersoonskamertoeslag: € 186,-

Hotel website: https://www.theviewshotels.pt/de/monumental/
Hotel adres: Four Views Monumental Lido, Estrada Monumental,
Funchal, Portugal
Trip Advisor: tripadvisor.nl
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Overige info
Vluchtdetails en het programma zijn
onder voorbehoud van wijzigingen

Bij vliegreizen en (rivier)cruises
hanteren wij afwijkende
annuleringsvoorwaarden

Deze reis is niet geschikt voor
deelnemers die slecht ter been zijn

Voor de reis bevelen wij het volgende
aan: goede schoenen (goed ter
been), windjack, hoed, regen- en
zonbescherming en een verrekijker
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