PREMIUM MADEIRA
Madeira ligger som en fargerik oase i Atlanterhavet og beskrives som en grønn og svært vakker øy, med
fantastiske muligheter for utflukter og fotturer. Her kan man finne frodige grøntarealer og en rik blomsterprakt blant majestetiske fjell. Sammen med hundrevis av ulike blomsterarter, skaper vingårder,
oregano-, eukalyptus- og fruktplantasjer et hav av velduftende vekster på sletter og dalsider mellom de
ruvende fjellene. I tillegg til sine århundrelange tradisjoner med stor gjestfrihet, byr øya på en interessant
kultur og en spennende historie som rommer verdenskjente statsmenn, forfattere og fotballspillere.

Ville vakre vestre Madeira
Denne dagen skal vi utforske den ville, vakre vestre delen av
Madeira. Vi drar langs sydkystens bananplantasjer og vingårder til den kjente klippen Cabo Girão. Klippen har et loddrett
stup på 580 meter rett ned i havet, og er med dette verdens
tredje høyeste klippe. Her nyter vi utsikten en liten stund, før vi
fortsetter vår utflukt til Ribeira Brava, en koselig kystby der vi
får tid til en spasertur og en kopp kaffe. Deretter drar vi videre
opp mot fjellområdet Encumeada. Herfra ser vi Atlanterhavet
både på den nordlige og sydlige side av øya. Gjennom grønne
skoger går turen videre til São Vicente ved nordkysten. Vi tar en
Bytur i fargerike Funchal
En halvdagsutflukt som gir et godt grunnlag for å utforske byen liten spasertur i byen og passer på å besøke byens vakre kirvidere på egen hånd senere. I buss og til fots kommer vi til å in- ken. Deretter følger vi kystlinjen videre med en flott utsikt over
formere om det vi ser fra den vestre delen av byen, det såkalte Atlanterhavet, til vi når byen Porto Moniz. Denne byen er kjent
for sine naturlige havbassenger som har oppstått av stivnet
Lido-området og videre til de eldste bydelene i østre Funchal.
lava. Vi skal her nyte en 3-retters lunsj med drikke som inngår i
Vi fortelle om byens historie og viser deg hvor du finner badeanlegg, shoppingstrøk, restauranter, bussterminaler, museum, utflukten. Deretter blir det tid til å utforske byen på egen hånd.
natteliv, sightseeingbåter og mye mer. Vi drar innom den
Madeira-aften
fargerike markedshallen og besøker en broderifabrikk der vi
kan se hvilket utrolig arbeide som ligger bak de vakre broderier En kveld der vi opplever genuine gjestfrihet. Vi drar til Estreito
de Camara de Lobos, en by kjent for sin vinproduksjon og sine
som byen er kjent for. Vi besøker også et Madeiravinhus som
gode grillspyd ”espetada”. Hit drar også lokalbefolkningen for
ligger i et tidligere fransiskaner-kloster. Der munkene tidligere
å spise denne spesialiteten, og vi har valgt å besøke restauhadde sine soverom, hviler det nå store eikefat med vin. Her
får du lære mer om vinens historie og hvordan den produseres ranten” O Lagar”. Her blir vi servert en suppe til forrett, før vi
kommer til selve hovedretten. Grillspydene er ca. en meter
og lagres. Vi avslutter turen med en liten smaksprøve, og det
lange og blir tilberedt over åpen ild. Som tilbehør får vi fritert
er mulig å kjøpe med seg en flaske hjem. Ta gjerne med kart,
polenta, salat og andre godsaker. Under denne treretterpapir og penn for å kunne gjøre egne notater underveis.
Funchal
Hovedstaden Funchal ligger vakkert til på øyas sørkyst og er
omringet av grønne åser. Tar man kabelbanen som går fra
Funchal opp til Monte, kan man nyte en praktfull utsikt over
byen og området rundt. Fra Monte er det populært å kjøre
slede ned til Funchal sentrum. Dette er en fartsfylt aketur som
absolutt er verdt å få med seg. Funchals gamle bydel og også
verdt et besøk med sine sjarmerende hus fra kolonitiden, små
torg og trange brosteinsbelagte gater.
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Botaniske hage og Nonnenesdal
Vi reiser fra utkanten av Funchal og opp i fjellene. Veien slynger
seg oppover fjellsiden og plutselig åpner dalen seg under oss.
Utsikten er fabelaktig! Langt der nede ser vi elven som sakte
har gravd seg gjennom de porøse, vulkanske bergartene og
skapt denne enestående dalen. I fjellsidene ser vi spor etter
tidligere tiders terrasser. Mange av dem er fortsatt i bruk av
På ettermiddagen skal vi igjen opp i de høye fjellene. Vi stopper fastboende, og husene ser ut som de er limt fast i det bratte
ved utsiktspunktet Fonte do Bispo der vi kan se utover de grøn- fjellet.
ne områdene i Rabaçaldalen. I Calheta blir det muligheter for
Vi stopper ved Eira do Serrado som ligger mer enn 1000 m.o.h.
et bad i Atlanterhavet før vi drar tilbake til Funchal, gjennom
Her prøvesmaker vi den lokale honningkaken Bolo de Mel, som
det vakre landskapet på den sydvestre delen av øya. I løpet av
turen vil vi fortelle om Madeiras spennende historie, i tillegg til er en typisk søt fristelse fra Madeira. Til denne får vi også teste
det vi ser underveis. Glem ikke kamera, en ekstra genser/jakke den lokalproduserte kirsebærlikøren «ginja». Vi går videre opp
til en utsiktsplattform hvor vi har en fantastisk utsikt over øyas
og badeklær. Heldagstur m/lunsj.
høyeste fjellparti. Vi kan også se ned til byen Curral das Freiras
og Nonnenes dal.
smiddagen blir vi underholdt av en lokal folkloregruppe med
tradisjonelle sanger og danser. De dyktige danserne er i alle
aldre, og dersom man ønsker får man gjerne delta i dansen.
Hjertelig velkommen til en opplevelse av det lokale kjøkken og
den lokale atmosfæren på Madeira. Kveldsutflukt med middag.

Etterpå går ferden videre til Jardim Botânico, den Botaniske
Hagen. Her får vi en omvisning hvor en guide forteller oss om
floraen rundt oss. Det blir også tid til å rusle rundt og nyte
blomsterprakten på egenhånd, eller sette seg i kafeen og nyte
utsikten over Funchal. Halvdagsutflukt uten lunsj.
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BOSTED UNDER REISEN - HOTEL PESTANA CASINO PARK ****
Mulighetene for sol og bading på det nye Pestana Casino Park er supre, med et helt nytt og innbydende bassenglandskap. I tillegg er det
fin utsikt over havnen og Atlanterhavet. Hotellet har en spaavdeling,
innendørs svømmebasseng (oppvarmet), jacuzzi, badstue, tyrkisk
bad, trimrom. Gjester på hotellet kan også benytte havbadet på søsterhotellet Pestana Carlton, et par hundre meter fra Pestana Casino.

NYTTIG INFORMASJON
Pass
Husk gyldig pass! Pass er eneste gyldige legitimasjon for nordmenn
på reise i utlandet.
Vi ber deg kontrollere at navnet på flybillettene stemmer overens
med navnet i passet.

Sikkerhet
Generelt er det ingen grunn til å bekymre seg over trygghet og sikkerhet i ferien, men her følger noen råd som kan være til hjelp for å
forhindre uønskede situasjoner. Ta ikke med deg for mye kontanter
når du er ute, bær ikke synlige smykker og hold deg til trafikkerte og
opplyste steder etter mørkets frembrudd. Se opp for lommetyver,
spesielt i trengselen på markeder, lokalbusser og lignende. På hotellene anbefaler vi at du leier en safeboks for oppbevaring av verdisaker.

Valuta
I Portugal benyttes Euro (EUR).
Bank- og kredittkort aksepteres i de fleste større butikker, dersom
man handler for et minimum beløp på ca 6 – 10€. Det kan være greit
å ha med noe penger i kontanter for å betale mindre beløp. Det finnes normalt et godt utvalg av minibanker i byer og tettsteder, samt
på flyplassen.

Elektrisitet
220 V AC, 50Hz - samme som i Norge.
Drikkevann
Man kan normalt sett drikke vann fra springen. Vi anbefaler likevel
drikkevann på flaske, da bakteriefloraen kan være en annen enn hva
vi er vant til.

Gode sko
Ta med gode og komfortable sko til våre utflukter. Det blir en del
spasering på utfluktene.
Drikkepenger
Å gi driks er frivillig og er noe man skal gjøre for å verdsette god
service. Men det kan være greit å vite at mange som arbeider innen
servicebransjen har mye av sin inntekt basert på driks. Dette kan
være lokalguider, sjåfører, bagasjebærere, renholdere, kelnere etc. Vi
kan ikke påvirke dette systemet, men reiselederen vil gi noen råd om
hvordan det fungerer lokalt.

Tidsforskjell
En time bak Norge.
Telefon
For å ringe til Norge, slå 0047 (+47) og så norsk nummer.
Retningsnummeret til Portugal er +351
Guider/kontaktperson
Lokale, skandinavisktalende guider vil stå for guidingen.
En kontaktperson fra Solia vil møte dere på i ankomsthallen på flyplassen i Funchal.

Forsikring
Det er meget viktig at alle reisende har en fullgod reiseforsikring.
Kontakt ditt forsikringsselskap eller Solia. Vi anbefaler at eventuelle
kortforsikringer kun benyttes som en tilleggsforsikring under reisen.
Ta gjerne med Europeisk helsetrygdekort som bestilles via www.
helfo.no.

Øvrig
Det tas forbehold om at endringer kan forekomme i det presenterte
programmet.

Vi ønsker dere en riktig god tur!
Med vennlig hilsen
Solia
Telefon: +47 22 47 73 10
Adresse: Storgata 8
0155 Oslo, Norway
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