Met vertrouwen op reis!

De betere hotels

Reisbegeleiding bij alle vliegreizen

Eigen luxe touringcars

Bezoek het kleurrijke bloemeneiland
Madeira

Opstappen in Limburg

Veel inclusief

8 dagen vanaf

€ 1.605,- p.p.

8-daagse reis naar pittoreske dorpen en
weelderige landschappen
Kleurrijke bloemen, een warm briesje vanaf de azuurblauwe
Atlantische Oceaan en sfeervolle authentieke dorpen. Het zonnige
Portugese eiland Madeira is een traktatie voor alle zintuigen. Wandel
door de kleurrijke botanische tuinen van Funchal en Monte, bezoek
karakteristieke driehoekige huisjes in Santana en maak een
adembenemende rit naar het Nonnendal. Kijk van het hoogste
uitzichtpunt, Pico dos Barcelos, uit over de ruige en hoge kustlijn en
lunch tussen de locals op gezellige terrassen. Wie de reis net na Pasen
maakt, kan aanwezig zijn bij het spectaculaire Bloemenfeest. Alle
excursies zijn zoals u van ons gewend bent inclusief.

Inclusief
Vervoer per luxe touringcar naar de
luchthaven van Düsseldorf en v.v.
Vlucht van Düsseldorf naar Funchal
en v.v. (incl. luchthavenbelastingen)
20 kg ruimbagage
Vervoer van de luchthaven naar het
hotel en v.v.
Audiosysteem (oortjes)

U maakt deze fantastische excursies vanuit het 4-sterrenhotel Alto
Lido in de hoofdstad Funchal. Het hotel met uitzicht op zee is in 2018
geheel gerenoveerd. U kunt gebruikmaken van faciliteiten zoals het
zwembad en de fitnessruimte. U verblijft hier op basis van halfpension
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Verblijf in 4-sterrenhotel Alto Lido op
basis van halfpension
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in een kamer met een balkon met fantastisch uitzicht. Wij zorgen
voor comfortabel transport op het eiland en tussen Limburg en de
luchthaven.

Dag 1 - vlieg naar Funchal
Onze chauffeur haalt u met een luxe touringcar op op één van onze
Limburgse opstapplaatsen naar uw keuze. Hij brengt u naar de
luchthaven van Düsseldorf voor de vlucht naar Funchal, waar het één
uur vroeger is dan in Nederland. Wanneer u uw koffers verzameld
heeft, stapt u in de bus voor uw transfer naar het 4-sterrenhotel Alto
Lido in Funchal. Dit in 2018 volledig gerenoveerde hotel beschikt over
een restaurant en bar. Uw luxe ingerichte kamer heeft een balkon
met prachtig uitzicht. Nadat u uw koffers uitgepakt hebt en zich
opgefrist heeft, kunt u dineren in het hotel.

Dag 2 - bezoek de hoogtepunten van Funchal
Na het ontbijt maakt u een stadswandeling langs de
bezienswaardigheden van de hoofdstad van het eiland, Funchal. U
wandelt met onze lokale gids langs de kathedraal, de markthallen,
subtropische parkjes, mooie kerken, interessante musea, afwisselende
winkelstraten en een bedrijvig havenkwartier. Ruim de helft van de
bevolking van het eiland woont in deze levendige en kleurrijke stad.
Nog kleurrijker is het in de botanische tuin die zo’n drie kilometer uit
het centrum ligt. Paradijselijke vijvers, bloemenmozaïeken en een
prachtig uitzicht op de stad en de zee. U brengt vervolgens een
bezoek aan één van de oudste wijnkelders van de stad. De middag
kunt u naar eigen wens invullen, voordat u ‘s avonds in het hotel
dineert.

Dag 3 - maak een dagtocht naar het westen van
Madeira
Uw excursie naar de westkant van het eiland begint na het ontbijt.
Vanuit de comfortabele bus geniet u tussen de stops van het groene
landschap van het eiland. De eerste stop is het vissersdorp Camara de
Lobos, waar witte huizen met oranje daken een groot contrast
vormen met het blauwe water. U reist via het zuiden door het
wijnbouwgebied Estreito naar de imposante Cabo Girao. Vanaf een
glazen platform kijkt u langs deze hoogste en steilste kust van Europa
tot 590 meter de diepte in. De volgende stop is de barokke kerk van
Sao Vicente, een fotogeniek dorpje tussen groene bergen. Langs een
waterval reist u naar het meest noordwestelijke punt van het eiland:
Porto Moniz. Het sfeervolle stadje staat bekend om de natuurlijke
zeezwembaden in zwart lavagesteente. Hier geniet u van de lunch
(inclusief), voordat u de hoogvlakte Paul da Serra oversteekt en begint
aan de afdaling. Via Ponta do Sol, een pittoresk kustplaatsje, reist u
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Een halve dagexcursie naar Funchal
en botanische tuinen incl. een
wijnproeverij
Een dagexcursie naar het westen van
Madeira incl. lunch en één drankje
Een dagexcursie naar Santana incl.
lunch en één drankje
Een halve dagexcursie naar het
Nonnendal incl. een afdaling per korf
Een halve dagexcursie naar het
beroemde bloemenfestival op
zondag (n.v.t. op juni, september en
oktober reis)
Een halve dagexcursie met
kabelbaan naar Monte en een
bezoek aan de Monte Palace tuin
Een mini-reisgids per kamer
Toeristenbelasting
Het Zuiden & Jacobs reisbegeleiding
gedurende de gehele reis
Maximaal 25 personen per reisgroep

Exclusief
Niet genoemde maaltijden
Niet genoemde entrees
Eventuele (reis)verzekeringen
Eventuele fooien
Calamiteitenfonds € 2,50 per
boeking
Reserveringskosten € 29,50 per
boeking
Verplichte SGR bijdrage € 5,00 per
persoon
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terug naar het hotel waar u de avond eindigt met een diner in het
hotel.

Dag 4 - bezoek de gevarieerde oostkust
Na het ontbijt reist met onze lokale gids u in de touringcar naar de
oostkust van Madeira. Hier bezoekt u diverse culturele en natuurlijke
hoogtepunten. Uw eerste stop is het ‘mandenvlechtersdorp’
Camacha, waar van wilgentakken onder meer manden, meubels,
hoeden en keukengerei gemaakt worden. U reist verder via het
beschermde natuurgebied Ribeiro Frio, waar onder andere mahonie,
laurier en alle kleurige soorten heide groeien. In het dorp Santana
bewondert u de rood-wit-blauwe, driehoekige huisjes met strooien
daken. Via het suikerrietgebied Porto da Cruz brengt onze chauffeur u
naar Machico, het oudste dorp op Madeira. In dit levendige dorp
geniet u van een lokale lunch en een drankje (inclusief). In de late
namiddag neemt u de prachtige kustweg terug naar uw hotel, waar u
ook dineert.

Dag 5 - maak een fotogenieke reis naar het
‘Nonnendal’
Na het ontbijt neemt u de fotogenieke weg naar Curral das Freiras,
het ‘Nonnendal’. De bijzondere plek ontstond toen kloosterlingen
Funchal ontvluchtten naar een verborgen vallei waarin ze zich
verstopten voor Franse zeerovers die Madeira binnenvielen. Het pad
dat ze namen was nauwelijks te vinden en de enige berijdbare weg
naar het dorp werd pas in 1959 aangelegd. U neemt deze kronkelende
weg over de flanken van de steile bergen, waarbij u getrakteerd wordt
op adembenemende uitzichten. De huidige hoofdrolspeler in het in
de bergen verstopte dorp is de kastanje. Kastanjecake, kastanjelikeur,
kastanjesoep, u kunt het er allemaal proeven. Met een kabelbaan kunt
u dieper het dal in afdalen. Na een bezoek aan het dal brengt onze
chauffeur u terug naar het hotel. Hier geniet u aan het eind van de
dag van weer een smakelijk diner.

Overige info
Vluchtdetails en het programma zijn
onder voorbehoud van wijzigingen
Bij vliegreizen en (rivier)cruises
hanteren wij afwijkende
annuleringsvoorwaarden

Dag 6 - bezoek het bloemenfestival of geniet van
een vrije dag
Boekt u deze reis voor de periode waarin het jaarlijkse bloemenfestival
plaatsvindt? Dan staat dit kleurrijke feest voor deze zesde dag op het
programma. Tijdens dit bloemenfeest worden de lente en de
plantengroei in dit seizoen uitbundig gevierd. Vandaag gebeurt dat
tijdens een optocht van wagens die versierd zijn met karakteristieke
bloemen van het eiland, de ‘o cortejo da Flor’. Op diverse plekken in
de stad worden door kunstenaars gemaakte bloementapijten
neergelegd en er wordt een wedstrijd gehouden om de mooiste
etalagedecoraties. Na de optocht heeft u tot het diner in het hotel de
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tijd zelfstandig van de feestelijkheden te genieten.
Reist u in juni, september of oktober? Dan is deze zesde dag een vrije
dag die u geheel naar wens in kunt vullen. Geniet van de faciliteiten in
het hotel, maak een wandeling in de omgeving of bezoek zelfstandig
één van de dorpen in de omgeving. Uw reisleiding geeft u graag tips.
‘s Avonds dineert u in het hotel.

Dag 7 - wandel door de weelderige Monte Palacetuin
Na het ontbijt neemt u de kabelbaan naar Monte. Twintig minuten
lang heeft u onderweg naar boven adembenemend uitzicht over de
baai van Funchal en de stad. Boven ligt de Monte Palace-tuin, een
70.000 m² grote tropische tuin. De inheemse en exotische planten
zijn verdeeld over meerdere verdiepingen. Vaak ziet u over de
frisgroene begroeiing heen de azuurblauwe oceaan schitteren. In de
tuinen vindt u ook diverse vijvers, watervallen, sierlijke bruggen en
verschillende kunstcollecties. De kunstobjecten staan langs de
wandelpaden en in de expositiezalen. U vindt er ook een fossielen- en
mineralenverzameling. Vrolijke kleuren, heerlijke geuren, zacht geruis
van bladeren… een bezoek aan de Monte Palace-tuin is een feest voor
alle zintuigen. U sluit de dag af met een traktatie voor de
smaakpapillen in uw hotel.

Dag 8 - reis terug naar Limburg
Na het ontbijt wordt u naar de luchthaven van Funchal gereden. Hier
stapt u op het vliegtuig naar Düsseldorf, waar onze luxe touringcar
voor u klaarstaat. Onze chauffeur brengt u terug naar uw
opstapplaats in Limburg, waarna u vannacht weer in uw eigen bed
zult slapen.

Het dagprogramma en onze vluchten zijn onder voorbehoud en
kunnen wijzigen door (weers)omstandigheden op de plek van
bestemming en/of wijzigingen van de luchtvaartmaatschappij.

Hotelinformatie
4-sterrenhotel Alto Lido
Het 4-sterrenhotel Alto Lido is gerenoveerd in 2018 en ligt in het
belangrijkste gebied van Funchal genaamd Lido. Het beschikt over
een verwarmd binnen- en buitenzwembad, spafaciliteiten en drie
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restaurants. Uw kamer is modern ingericht met een flatscreen-tv met
kabelzenders, een eigen badkamer met bad of douche, een
haardroger, airconditioning, telefoon, een kluisje, gratis WiFi en een
balkon. Het hotel heeft een eigen pendeldienst van en naar het
centrum van Funchal. De reis duurt ongeveer vijf minuten en is
afhankelijk van beschikbaarheid.

Hotel verzorging: Halfpension
Eenpersoonskamer (mei 2022): € 178,Eenpersoonskamer (juni 2022): € 270,Eenpersoonskamer (september en oktober 2022): € 170,Hotel website: http://www.altolidohotelfunchal.com/
Hotel adres: Estrada Monumental 316, Funchal, Portugal
Trip Advisor: tripadvisor.nl
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