
Hulp of advies nodig?

085 067 00 15

Met vertrouwen op reis!

De betere hotels Reisbegeleiding bij alle vliegreizen Eigen luxe touringcars Opstappen in Limburg Veel inclusief

Madeira het fantastische eiland waar het
altijd lente is!
Madeira, gevarieerd en puur! 

Madeira is dé parel in de Atlantische Oceaan. Een mooi, veelzijdig tot
Portugal behorend eiland, dat u enerzijds verrast met lieflijke
bloemenpracht en vervolgens 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 vanuit uw heerlijke hotel het Alto Lido 4* dagelijks
zeer boeiende excursies maakt. Het hotel heeft een fantastisch
uitzicht op zee en is centraal gelegen. U logeert hier op basis van
halfpension. Zoals u van ons gewend bent zijn alle excursies zoals
aangeboden in het programma INCLUSIEF! U brengt o.a. een bezoek
aan de prachtige hoofdstad Funchal, waar u de botanische tuin in
volle glorie kunt aanschouwen. U ontdekt de indrukwekkende ruige
kustlijn van Madeira en vanaf het hoogste uitzichtpunt, Pico dos
Barcelos kunt u spectaculaire foto’s maken. Ook kunt u genieten van
de heerlijke verse Portugese keuken, probeert u vooral het visgerecht
Espada: deze vis wordt vaak gegeten met banaan en passievrucht.

8 dagen vanaf
€ 1.445,- p.p.

Inclusief
Transfer per luxe touringcar naar
Düsseldorf v.v.

Vlucht van Düsseldorf - Funchal v.v.
met Condor incl. taxen en
belastingen (o.v.v. wijzigingen)

20 kg bagage per persoon

Hoteltransfers ter plaatse

Audiosysteem (oortjes)

7 nachten in 4* hotel Alto Lido

Verzorging op basis van halfpension
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Een lekkere en verrassende combinatie. Uiteraard is de transfer per
luxe touringcar naar de luchthaven v.v. inbegrepen in de prijs. Zoals u
van ons gewend bent wordt de reis uitgevoerd met onze ervaren Het
Zuiden en Jacobs reisbegeleiding. Madeira wacht in al haar pracht en
praal op u, gaat u mee?

Dag 1 - Heenreis

Limburg – Düsseldorf – Funchal

Per luxe touringcar vanuit uw opstapplaats naar de luchthaven van
Düsseldorf voor de vlucht met Condor naar Funchal. De vlucht
vertrekt om 13.35 uur (onder voorbehoud). De landing is voorzien om
16.50 uur. Houdt u er rekening mee dat het op Madeira één uur
vroeger is. Bij aankomst volgt de transfer naar het 4* hotel Alto Lido in
Funchal.  Diner in het hotel.

 

 

Dag 2 - Funchal & Botanische tuin inclusief
wijnproeverij

Funchal & Botanische Tuin incl. wijnproeverij

Na het ontbijt maakt u maakt vandaag uitgebreid kennis met de
hoofdstad van het eiland: Funchal. U ziet de vele
bezienswaardigheden: de Kathedraal, de markthallen, subtropische
parkjes, mooie kerken, interessante musea, afwisselende
winkelstraten en een bedrijvig havenkwartier. Uiteraard allemaal
onder leiding van een lokale gids. 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. Bij
aankomst in uw hotel heeft u diner.

 

Dag 3 - Het westen van Madeira

Het westen van Madeira 

Na het ontbijt staat er weer een afwisselende dag op het programma.
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

Halve dagexcursie Funchal &
Botanische Tuin inclusief
wijnproeverij

Hele dag excursie Porto Moniz, Het
westen van Madeira, incl. lunch en
drankje

Hele dagexcursie Santana inclusief
lunch en drankje

Halve dagexcursie Nonnendal +
afdaling per korf

Halve dagexcursie Japanse Tuin incl.
kabelbaan

Ter plaatse Duitssprekende gids

Mini gids per kamer

Toeristenbelasting

Spauwen Travel reisbegeleiding
gedurende de gehele reis

Maximaal 25 personen per reisgroep

Exclusief
Verzekeringen

Fooien

Calamiteitenfonds € 2,50 per
boeking

Reserveringskosten € 29,50 per
boeking

Niet genoemde maaltijden

Optionele excursies (aangeboden
door en onder verantwoordelijkheid
lokale agent).
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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 brengt u nog een bezoek aan Ponta
do Sol. Diner in uw hotel.

Dag 4 - Santana & de Oost Kust

Santana & de Oost kust 

Na het ontbijt brengt deze dag u richting Santana en de prachtige
Oostkust. U bezoekt het 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 hier kunt u genieten van een lokale lunch en
een drankje (inclusief). Dit allemaal onder de bevlogen leiding van een
lokale gids. Via de kustweg gaat u in de late namiddag terug naar uw
hotel, waar u dineert.

Dag 5 - Nonnendal

Het Nonnendal 

Na het ontbijt wacht u wederom een ware beleving! De naam Curral
das Freiras, wat zoveel betekent als ” Nonnendal”, ontstond toen
kloosterlingen Funchal ontvluchtten via een nauwelijks te vinden
wandelpad en zich zo in de afgelegen vallei verborgen hielden voor
Franse zeerovers die Madeira binnenvielen. De enige berijdbare weg
naar het dorp werd in 1959 aangelegd en kronkelt omhoog langs en
rond de flanken van de steile bergen. Prachtige vergezichten zullen u
vergezellen onder weg naar het Nonnendal. Het product van Curral
das Freiras zijn kastanjes. Kastanje cake, kastanje likeur, kastanje
soep.. alles draait hier gewoon om kastanjes. Een spectaculaire
afdaling in een traditionele korf is tevens inbegrepen. Vervolgens
brengt de reis u weer terug naar uw hotel waar u nog even kunt
genieten van een aperitiefje voordat u gaat dineren.

 

Dag 6 - Vrije dag of optioneel een
Levadawandeling maken

Vrije dag of optioneel een Levadawandeling maken (bij voldoende
deelnemers)

Vandaag kunt u na het ontbijt heerlijk genieten van een vrije dag. U
kunt gebruik maken van de faciliteiten van het hotel of op eigen

Overige info
Programma onder voorbehoud van
wijzigingen.

Bij vliegreizen en (rivier)cruises
hanteren wij afwijkende
annuleringsvoorwaarden
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gelegenheid op ontdekking gaan. Uw ervaren reisbegeleiding kan u
adviseren waar lekkere en gezellige lunchrestaurantjes te vinden zijn.
U kunt zich ook optioneel inschrijven voor een Levadawandeling van
ca 7 km (bij voldoende deelnemers) ca € 35,- per persoon. Diner en
overnachting in uw hotel.

Dag 7 - Monte Palace Tuinen

Monte Palace Tuinen

Hoog op de berg boven Funchal bezoekt u het pittoreske dorpje
Monte. Hier vindt u een van de bekendste toeristische trekpleisters
van Madeira: Monte Palace Tuinen. De tuin begon als een 18e-eeuws
landgoed. Later werd het tot een groot luxehotel getransformeerd. In
de jaren ’80 werd het gekocht door de ondernemer José Berardo, die
hier zijn droom van een openbare botanische tuin wilde waarmaken.
En dat is hem goed gelukt! De tuinen zijn een belangrijke toeristische
trekpleister geworden. De meeste bezoekers van Monte begeven zich
vanaf het busstation of de kabelbaan dan ook meteen naar de Monte
Palace Tropical Garden. Vandaag de dag beslaat Monte Palace
Tropical Garden een oppervlakte van wel 70 000 km2. Op deze
gigantische oppervlakte vindt u een indrukwekkende verzameling
van zowel inheemse als exotische planten en bloemen. Ook kunst
heeft een plekje in de tuinen, in een van de expositiezalen, of langs de
wandelpaden, omringd door groen. Zeer fotogenieke omgeving!
Diner in uw hotel.

Dag 8 - Terugreis

Funchal – Düsseldorf – Limburg

Na het ontbijt, uitchecken en in de middag volgt de transfer naar de
luchthaven waar u om 17.50 uur (onder voorbehoud) terugvliegt met
Condor naar Düsseldorf, aankomst om ca. 22.45 uur. Natuurlijk staat
de luxe touringcar weer voor u klaar om u veilig naar Limburg te
rijden. Dan komt er weer een einde aan een prachtige reis naar
Madeira. Uw vele foto’s en mooie belevenissen zullen nog lang het
onderwerp van gesprek zijn bij thuiskomst. Graag zien we u weer
terug op één van onze rondreizen.

 

 

 

Hotelinformatie
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Hotel Alto Lido ****

Het 4-sterrenhotel Alto Lido is gerenoveerd in 2018 en ligt in het
belangrijkste gebied van Funchal – Lido. Het beschikt over een
verwarmd binnenzwembad, een buitenzwembad met zonneterras,
spa-faciliteiten, fitnessruimte, 3 restaurants, een bar een Poolbar,
buitenterras. Uw kamer is modern ingericht met een flatscreen-tv
met kabelzenders, een eigen badkamer met een bad of douche en
een haardroger, airconditioning, een telefoon, een kluisje en gratis
WiFi.

Hotel verzorging: Halfpension
Eenpersoonskamertoeslag: € 170,-

Hotel website: http://www.altolidohotelfunchal.com/
Hotel adres: Estrada Monumental 316, Funchal, Portugal
Trip Advisor: tripadvisor.nl
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