Met vertrouwen op reis!

De betere hotels

Reisbegeleiding bij alle vliegreizen

Eigen luxe touringcars

Madeira eiland van de eeuwige lente
Bloemeneiland
Bloemeneiland Madeira is dé parel in de Atlantische Oceaan. Een
mooi, veelzijdig tot Portugal behorend eiland, dat u verrast met
lieflijke bloemenpracht en dan weer verbaast met ruige kustlijnen.
Door de ligging geniet men hier van een heerlijk klimaat waardoor er
bijna het hele jaar door toeristen te vinden zijn. U vindt hier dan ook
een weelderige vegetatie, dat komt o.a. door slim aangelegde
irrigatiekanaaltjes (levada’s). Wij stelden een mooie 8-daagse reis
samen waarbij u aangenaam, op de heuvel ten westen van
Funchal,
logeert
in
4*
hotel
Madeira
Panoramico
(www.madeira-panoramico.com). Vanuit het hotel heeft u een
prachtig uitzicht! U logeert hier op basis van halfpension. Er zijn maar
liefst 4 interessante excursies inclusief. Na 1 week heeft Madeira geen
geheimen meer voor u. De reis wordt uitgevoerd met eigen Het
Zuiden & Jacobs reisbegeleiding én met vertrek uit Limburg.

Dag 1 - Dinsdag 10 september

Opstappen in Limburg

Veel inclusief

8 dagen vanaf

€ 1.249,- p.p.

Inclusief
Bustransfer Limburg - Düsseldorf v.v.
Vlucht van Düsseldorf - Funchal v.v.
met Tuifly incl. taxen en belastingen
(o.v.v. wijzigingen)
20 kg bagage per persoon
Hoteltransfers ter plaatse
7 nachten in 4* hotel Madeira
Panoramico
Verzorging op basis van halfpension
(ontbijtbuffet en diner)

Limburg – Düsseldorf – Funchal
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Per luxe touringcar vanuit uw opstapplaats naar de luchthaven
van Düsseldorf voor de vroege vlucht om 06.00 uur (onder
voorbehoud) met Tuifly naar Funchal. U bent hier rond 09.10 uur. Op
Madeira is het één uur vroeger. Bij aankomst wacht de plaatselijke
Duitssprekende gids op u en volgt de transfer naar 4* hotel Madeira
Panoramico
(www.madeira-panoramico.com).
Alle
kamers
beschikken over bad/toilet, airco, tv, telefoon, safe en föhn. Restaurant,
bar, lift, binnenzwembad, fitnessruimte, squashhal en verlichte
tennisbaan is aanwezig. Het hotel is prachtig gelegen op een heuvel
op ca. 3 km van Funchal – centrum dat gemakkelijk bereikbaar is via
de hotelshuttle of het openbaar vervoer. De rest van de dag heeft u
vrije tijd om bij te komen van het vroege vertrek. Diner.

Vrijwel dagelijkse animatie in de
avond
Hele dagexcursie Het westen van
Madeira inclusief lunch en drankje
Halve dagexcursie Funchal &
Botanische Tuin inclusief
wijnproeverij
Halve dagexcursie Nonnendal +
afdaling per korf
Hele dagexcursie Santana inclusief
lunch en drankje
Ter plaatse Duitssprekende gids
Het Zuiden & Jacobs reisbegeleiding
gedurende de gehele reis

Dag 2 - Woensdag 11 september
Funchal & Botanische Tuin incl. wijnproeverij
U maakt vandaag uitgebreid kennis met de hoofdstad van het eiland:
FUNCHAL. Rondrit langs de vele bezienswaardigheden: de
Kathedraal, de markthallen, subtropische parkjes, mooie kerken,
interessante musea, afwisselende winkelstraten en een bedrijvig
havenkwartier. Vervolgens bezoekt u de schitterende botanische tuin
en wacht u een proeverij in een van de oudste wijnkelders. De middag
is vrij te besteden in de stad. Diner.

Exclusief
Verzekeringen
Fooien
Calamiteitenfonds € 2,50 per
boeking
Reserveringskosten € 29,50 per
boeking
Niet genoemde maaltijden

Dag 3 - Donderdag 12 september

Optionele excursies (aangeboden
door en onder verantwoordelijkheid
lokale agent). Prijs afhankelijk van
het aantal deelnemers.

Het westen van Madeira
Deze hele dagtocht brengt u eerst naar het vissersdorp Camara de
Lobos. U reist verder via het wijnbouwgebied Estreito langs de
zuidkust naar het imposante Cabo Girao, met 590 meter de hoogste
en steilste kust van Europa. In Sao Vicente staat een prachtige
barokke kerk. Langs een waterval naar het meest noord-westelijke
punt: Porto Moniz. Dit stadje is bekend vanwege de natuurlijke
zeezwembaden uit zwart lava. Hier wordt de lunch (inclusief) gebruikt.
Na de middag wordt de hoogvlakte Paúl da Serra overgestoken en
begint u aan de afdaling. Tot slot nog naar Ponta do Sol. Diner.

Dag 4 - Vrijdag 13 september
Santana + Oost kust
Excursie naar Santana + oostkust. .U gaat naar het
mandenvlechtersdorp Camacha en vervolgens naar het beschermde
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natuurgebied Ribeiro Frio. Hier groeien en bloeien o.a. mahonie,
laurier en alle kleuren heide en planten. In Santana treft u talrijke met
strooien daken bedekte huisjes aan en via het suikerrietengebied
Porto da Cruz belandt u in Machico, het oudste dorp op Madeira voor
lunch en drankje (inclusief). Via de kustweg gaat u in de late
namiddag terug naar uw hotel. Diner.

Dag 5 - Zaterdag 14 september
Nonnendal

Overige info
Minimum aantal deelnemers: 20
U reist met Het Zuiden & Jacobs
reisbegeleiding. De deelnemers
kunnen van Het Zuiden & Jacobs
Reizen zijn óf een combinatie van
Het Zuiden & Jacobs reizigers én
deelnemers van onze Duitse agent.
Programma onder voorbehoud van
wijzigingen.

Halve dag excursie door het nonnendal met o.a. de kraterdropjes en
de kerk Nossa Senhora do Monte. Een spectaculaire afdaling in
zo’n traditionele korf is inbegrepen. Diner.

Dag 6 - Zondag 15 september
Vrije tijd of levada wandeling
Voor de liefhebbers en bij voldoende belangstelling kan een levada
wandeling georganiseerd worden. U wandelt dan ca. 6 km langs de zo
specifieke irrigatie-kanaaltjes (levada’s). Af en toe passeert u een
woonhuis en wordt u verrast door prachtige vergezichten. Diner.

Dag 7 - Maandag 16 september
Vrij of op optionele excursie
Vrij of samen met uw reisbegeleider per cabinelift in Funchal naar
Monte met bezoek aan de Monte Palace Tuinen, waarvoor José
Berardo “verantwoordelijk˝ is. Fotograferen is een must! Diner.

Dag 8 - Dinsdag 17 september
Funchal – Düsseldorf – Limburg
In de morgen transfer naar de luchthaven waar u om waar u om 10.00
uur (onder voorbehoud) terugvliegt naar Düsseldorf. Hier landt u
tegen 15.00 uur en staat de touringcar klaar om u terug naar uw
opstapplaats te brengen.
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Hotelinformatie
Madeira Panoramico 4*
Alle kamers beschikken over bad/toilet, airco, tv, telefoon, safe en föhn.
Restaurant, bar, lift, binnenzwembad, fitnessruimte, squashhal en
verlichte tennisbaan is aanwezig. Het hotel is prachtig gelegen op een
heuvel op ca. 3 km van Funchal – centrum dat gemakkelijk bereikbaar
is via de hotelshuttle of het openbaar vervoer.

Hotel verzorging: Halfpension
Tweepersoonskamer met zeezicht: € 70,Eenpersoonskamertoeslag: € 200,Hotel website: http://www.madeira-panoramico.com/hotel-overv...
Trip Advisor: tripadvisor.nl
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