Pargas Svenska Pensionärer presenterar

Vårresa till Madeira 2-9 april 2019
Resan i samarbete med Axtours.ax
Följ med till Madeira – en evigt grönskande trädgård i Atlanten. Madeira, även kallad Atlantens pärla,
är en idyllisk ö som tillhör Portugal. Den erbjuder sina besökare en storslagen natur med rik
blomsterprakt och fantastiska vyer. Vi beger oss ut på härliga dagsutflykter kring ”Lilla Lissabon” –
Funchal – och längs levadorna, öns intrikata bevattningssystem. Känn doften av eukalyptus på
Madeiras högsta topp, strosa bland blomsterprakt och solmogen frukt på Art Deco-marknaden och
upplev en urskog så unik att den hamnat på UNESCO:s världsarvslista. Vi blir varmt välkomnande av
den gästfria befolkningen och bor centralt på hotell i Funchal.

DAG 1: TISDAG 2.4.2019

PARGAS - MADEIRA

Tidig avresa från Pargas med vår egen buss. Flyg 08:55 från Helsingfors till Madeira. Ankomst till
Madeira kl 12:40. Vi möts av vår svenskspråkige lokalguide och vi åker med egen buss in till Funchal
och vårt hotell. Incheckning på Hotel de Centro***. Vila och egen tid. Lunch på egen hand. På
kvällen gemensam middag på hotellet.

DAG 2: ONSDAG 3.4.2019

FUNCHAL

Efter vår frukostbuffé beger vi oss på stadsrundvandring till fots med vår svenskspråkige lokalguide.
Vi vandrar i stadens historiska centrum fylld av vindlande gränder och praktfull arkitektur. Vi ser bl a
Domkyrkan och en broderifakrik och vi besöker också den populära marknaden, Mercado dos
Lavradores. Vi avslutar stadsvandringen med att besöka en av stadens små barer där vi får svalka oss
med en god, lokal drink - ponchan. Madeiras välkända och populära drink består av färskpressade
frukter och lokalt brännvin. Resten av dagen fri. Lunch och middag på egen hand.
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DAG 3: TORSDAG 4.4.2019

”NUNNORNAS DAL”, VINGÅRD OCH GABO GIRÃO

Efter frukost beger vi oss mot Eira do Serrado, ”Nunnornas Dal”. Trots det relativt korta avståndet
från Funchals stadsliv kommer vi snabbt in i en helt annan värld. Området betraktas som ett av de
vackraste på ön och här får vi njuta av de stora bergsmassiven och gröna terrasser. Vi får naturligtvis
även höra historien om varför dalen i folkmun kallas ”Nunnornas dal”.
Ett besök på Madeira inte komplett utan ett smakprov på Madeiravin. På den privatägda vingården
Barbeito, som producerar några av öns bästa Madeiravin, går vi på en rundtur som givetvis avslutas
med en god provsmakning. På vägen tillbaka till vårt hotell, ligger utsiktspunkten Cabo Girao,
världens nästhögsta kustklippa på 580 m. På kustklippan är en så kallad ”sky-walk” upprättad; en
transparent plattform som du kan kliva ut på och erbjuder en helt enastående utsikt över sydkusten.
Lunch på egen hand och gemensam middag på hotellet.

DAG 4: FREDAG 5.4.2019

FRI DAG / Tillval Levadavandring 28 €/person

Ett härligt sätt att utforska Madeira på är att vandra längs öns levador, konstgjorda bevattningsrännor som anlades på 1800-talet. Det är ett system på över 200 mil av svagt sluttande kanaler, som
har blivit populära vandringsleder. De sista levadorna byggdes 1970.
Fri dag eller som tillval en levadavandring 09.00 – 13.30.
Levadavandring Vale Paraiso: Efter frukostbuffén hämtar vår buss oss vid hotellet. Vi vandrar längs
magnifika Levada Serra do Faial som är över hundra år gammal. Vi börjar i Rochão och avslutar i Vale
do Paraiso – Paradisdalen. Längs vägen ser vi odlade terrasser, spektakulära trädgårdar och vacker
utsikt över byn Camacha. Vår egen levadaexpert visar oss vägen och guidar sakkunnigt vår vandring.
Tillbaka vid vårt hotell vid kl 13:00. Resten av dagen fri. Lunch och middag på egen hand.

DAG 5: LÖRDAG 6.4.2019

FRI DAG

Dagen fri för egna äventyr. Vi kan rekommendera ett besök i den pittoreska bergsbyn Monte. Hit kan
man ta sig på ett alldeles spektakulärt sätt - nämligen genom att ta linbanan från Funchals centrum.
Turen upp längs med bergväggen bjuder på både hisnande vyer och en insyn i det lokala livet som
pågår i sluttningarna. Väl uppe i Monte finns möjlighet att besöka den botaniska trädgården, full med
färgsprakande blommor och fåglar. Från Monte kan man sedan ta buss tillbaka till Funchal igen.
Ta chansen att dricka afternoon tea på anrika Reidis i Funchal - det legendariska hotellet som genom
åren har varit en samlingsplats för kungligheter, aristokrati och celebriteter. Klockan tre varje dag
serveras gurksnittar, bakverk, scones, clotted cream, och klassisk Reidis-teblandning. Ett besök som
också rekommenderas är besök på Mercado dos Lavradores, den stora saluhallen. Saluhallen, som
består av flera våningar, är fylld med blommor, frukt och grönsaker och är en underbar upplevelse
för alla sinnen. Lunch och middag på egen hand.
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DAG 6: SÖNDAG 7.4.2019

FRI DAG / Tillval Levadavandring inkl picknick 38 €/person

Fri dag eller som tillval en levadavandring inkluderande picknick 09.00 – 13.00.
Levadavandring Levada do Castelejo. Vår buss hämtar upp oss efter frukost. Vi åker till nordkusten
och ger oss i kast med Levada do Castelejo, en förhållandevis lätt vandring som tar omkring 3 timmar.
Vi passerar bland annat genom lokalbefolkningens trädgårdar och får på så sätt komma nära
vardagslivet på ön. Under vandringen får vi uppleva bland annat växande passionsfrukt, avokado och
Afrikas blå lilja som växer bland ringlande vinrankor och eukalyptusblad. Vi har också en magnifik
utsikt mot Porto Da Cruz och klippan Penha D´Aguia. Vi avslutar vår vandring med picknick
bestående av en lokal smörgås med öl och kaffe. Lunch och middag på egen hand.

DAG 7: MÅNDAG 8.4.2019

NORDÖSTRA MADEIRA - HELDAGSUTFLYKT

Efter frukost beger vi oss på en heldagsutflykt. Vi börjar dagen med en tur till mitten av ön. Här ska vi
bege oss upp på högre höjder och vi passerar två av Madeiras totalt tre bergspass. Vi inleder med att
köra över Poiso-passet (1 412 meter över havet) och vidare upp till den tredje högsta punkten Pico
do Arieiro (1,818 meter över havet). Landskapet på Pico do Arieiro präglas av karga och bruna
nyanser och är en stor kontrast till den frodiga och färgstarka vegetation som annars dominerar ön.
På en klar dag belönas vi med en helt betagande utsikt och kanske att vi kan ana Madeiras lillasyster;
ön Porto Santo, i fjärran? Ta gärna med en jacka eller en varm tröja, eftersom vädret uppe i bergen är
något skiftande.
Vårt nästa stopp blir vid Ribeiro Frio - den kalla bäcken, där vi bl.a. får beskåda Madeiras ursprungliga
skogsmark ”Laurissilva” som är så unikt att den finns med på UNESCO: s världsarvslista. Ribeiro Frio
huserar också öns enda forellodling. Efter ett kort besök här beger vi oss av på en lättare
levadavandring, ca två kilometer lång. Levadan Balcoes går genom skogen en bit innan vi kommer ut
på en vackert belägen utsiktsplatå, som belönar sina besökare med en storslagen utsikt över dalen
och havet i fjärran. Om man hellre vill åka med i bussen hela vägen är det också möjligt. Vi fortsätter
sedan vidare tvärs över ön längs med de slingrande bergsväggarna.
Vi reser vidare till Santana, som är mest känd för sina trekantiga och färgglada hus. Här har vi en
gemensam lunchpaus, innan vi fortsätter vidare österut genom det bergiga landskapet. Vi tar oss till
en utsiktspunkt på den allra östligaste udden på Madeira, som erbjuder en storslagen utsikt både
norrut och söderut. Här på halvön Ponta de Sao Lourenco får vi uppleva det vackra, vilda landskapet
och bli betagna av de hisnande utsiktsplatserna. Tillbaka på vid 17-tiden. Gemensam
avslutningsmiddag på restaurang nära hotellet.

DAG 8: TISDAG 9.4.2019

HEMRESA

Frukost och utcheckning. Förmiddagen fri fram till kl 11:00. Vid kl 11:00 hämtar vår buss och vi kör
till flygfältet för hemresa till Finland. Vid 13:40 avgår flyget till Helsingfors och vi landar vid 21:15
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lokal tid på Vanda. Vår chartrade buss hämtar oss och vi kör tillbaka hem till Pargas dit vi beräknar
ankomma vid 23:15- tiden.
INFO
PRIS: 915 €/person i dubbelrum på 3-stjärninga Hotel do Centro. Enkelrumstillägg: 155 €.
I resans pris ingår: Boende, del i dubbelrum på 3-stjärnigt hotell i Funchal inklusive frukost. Flyg med
Finnair Vanda/Madeira tur/retur, egen buss Pargas/Vanda tur/retur, transporter enligt program,
inträden och guidade turer enligt program, provsmakning av madeiravin, 7 frukostar, 1 lunch och 2
middagar inklusive måltidsdrycker enligt program, svensktalande lokalguide enligt program, resevärd
från Pargas Svenska Pensionärer.
Tillkommer: Enkelrumstillägg, ej nämnda måltider, tillvalda levadavandringar enligt program (minst 20 bokade),
personliga utgifter, reseförsäkring & avbeställningsskydd.
Bokningsvillkor: Anmälningsavgift 200 euro/person. Slutfaktura förfaller 22.2.2019. Minimun 26 personer.
Reservation för prisändringar i skatter och avgifter som vi ej kan överblicka. Vi reserverar som för ändringar i
resans program.
Avbeställningsvillkor: från anmälan avbokningsavgift = anmälningsavgiften
från 31.1.2019
60 % av resans pris
från 1.3.2019
85% av resans pris
från 15.3.2019
100% av resans pris
ANMÄLAN SENAST 15.1.2019. Resan har begränsat antal platser.
PARGAS SVENSKA PENSIONÄRER, ASTA LINDHOLM mobiltelefon 040-575 3120, eller mail lindastae@gmail.com
Anmälan kan också göras direkt till AXTOURS RESEBYRÅ, telefon 018-512 17 eller mail yvonne@axtours.ax

BOENDE

Hotel do Centro***, R. do Carmo 20, 9050-019 Funchal
Tfn +351 291 200 510 http://www.hotel-do-centro-funchal.madeiravive.com/en/
Enklare 3-stjärnigt hotell med utmärkt läge i den historiska stadskärnan i Funchal, nära till alla sevärdheter.
Luftkonditionering, tv,safe och hårtork i alla rum. Hotellet har gratis WiFi i vestibulen, restaurang och
takterass med liten pool.
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