Portugal: Kleurrijk Madeira 8 dagen
in samenwerking met TUI - 2003P

€ 686

v.a.

p.p.

o.b.v. 2 personen, 7 overnachtingen in standaard 2-persoonskamers in
middenklasse accommodaties, incl. rechtstreekse vluchten van Amsterdam
naar Funchal v.v. met ruimbagage en middenklasse huurauto voor 8 dagen.

Reisbeschrijving

4
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Per auto Madeira verkennen; een uitstekende manier om op uw gemak te genieten
van de uitbundige natuur, de indrukwekkende vergezichten en de pittoreske plaatsjes
onderweg. Een bezoek aan Funchal ontbreekt natuurlijk ook niet in het programma.
Wandelend of toerend over het eiland constateert u dat u zelden zo’n afwisselend
landschap heeft gezien als hier. Van de serene hoogvlaktes in het binnenland tot de
rauwe rotsen aan de grillige kust.

HOOGTEPUNTEN
1 Funchal		

4 Porto Moniz

2 Santo da Serra

5 Ponta do Sol

3 Boaventura of São Vicente

1 Funchal

DAGbeschrijving
Dag 1 en 2: Funchal - Santo da Serra/Machico
Bij aankomst op de luchthaven neemt u de auto in ontvangst. U rijdt langs de kust naar het bergdorp Santo da Serra of Machico waar u twee nachten verblijft. Santo da Serra en Machico bevinden
zich in een bijzonder mooie omgeving. Midden in het bos geniet u van de zuivere berglucht, de
ongerepte natuur en komt u helemaal tot rust. In het natuurpark van Quinta do Santo da Serra
kunt u een eerste indruk opdoen van de flora en fauna van uw vakantiebestemming. De tweede
dag kunt u een tocht maken naar Ribeiro Frio of naar de oude hoofdstad van Madeira Machico en
het fort bezoeken.

Dag 3 en 4: Faial - Santana - Boaventura of São Vicente
Vandaag staat een fraaie rit langs de dorpjes Faial en Santana naar Boaventura of São Vicente op
het programma. Santana is het koudste dorp van het eiland en staat vooral bekend om de typische
Madeira huisjes met rietendaken die tot aan de grond reiken. Het wordt omringd door de hoogste
bergen van Madeira: de Pico Ruivo, de Pico das Torres, de Pico do Gato en de Pico Grande, allen
rond de 2000 meter. Op het terras van Quinta do Furao zit u hoog boven zee en geniet u bij helder
weer van een werkelijk spectaculair uitzicht op zee, de klif en watervallen. U vervolgt uw weg
richting Boaventura/São Vicente voor twee overnachtingen. Op dag vier kunt u de noordkust met
de vulkanische grotten van São Vicente verkennen.

zonvaart.nl
tel. 0880 660 880

Vervolg de reis naar Porto Moniz. De oude kustweg is een attractie op zichzelf, vooral het gedeelte
tussen São Vincente en Porto Moniz, waar de watervallen die langs de steile rotsen naar beneden
komen. Porto Moniz zelf is vooral bekend om de grote natuurlijke zwembaden. Beschut achter de
lavarotsen ligt u in het door de zon verwarmde water en kijkt u uit over de woeste branding.
U overnacht in Porto Moniz of Ponta do Sol. Voor Ponta do Sol rijdt u na de lunch via de westkust
naar de zuidkust. De hoogvlakte Paul da Serra lonkt op dag zes! Paul da Serra ligt op 1500 meter
en strekt zich uit tot het Encumeada uitzichtspunt. ‘s Middags is het tijd om Ponta do Sol te bezoeken.
Ponta do Sol betekent ‘zonnepunt’ en is dan ook een van de zonnigste plaatsen op het eiland.
De nieuwe bar tegenover het strand is een populaire plek voor een drankje bij locals en toeristen.
Vlakbij Ponta do Sol liggen twee visserdorpjes die de moeite van een bezoek waard zijn: Paul do Mar en
Jardim do Mar.

Dag 7 en 8: Funchal
Neem vooral de oude weg naar Funchal via Ponta do Sol, Ribeira Brava en Camara de Lobos om zo
optimaal mogelijk te genieten van het fraaie landschap en vergezichten. Het centrum van Camara do
Lobos heeft in de afgelopen jaren een opknapbeurt ondergaan. In Funchal wacht de oude binnenstad met vele winkels, terrasjes, bars en restaurants waar u een nacht verblijft. Op dag acht levert
u uw huurauto op de luchthaven in en vliegt u terug naar Nederland.

Deze reisbeschrijving is o.v.v. wijzingen en beschikbaarheid.

Dag 5 en 6: Porto Moniz/Ponta do Sol

