Wandelen op het magische eiland Madeira
Een 8-daagse wandelvakantie

Code tour: PT02W

Een wandelreis om het fascinerende Madeira, een paradijselijk vulkanisch eiland, te ontdekken.
Omgeven door het water van de Golfstroom zijn er warme en comfortabele zomers en milde
winters die het eiland het hele jaar door tot een uitnodigende vakantiebestemming maken.
Madeira is een Portugese archipel in de Noord-Atlantische Oceaan. Elk jaar bezoeken vele
toeristen het eiland, aangetrokken door het milde klimaat, exotische bloemen, een
adembenemende natuur, uitstekende wijn en lekker eten.
Tijdens dit avontuur wandelend van bergtoppen naar de subtropische oceaan geniet je van de
verscheidenheid aan landschappen, de contrastrijke natuur, culturele rijkdommen en oude
tradities. De routes lopen door een exotisch landschap met bananenplantages, velden beplant met
suikerriet, hangende tuinen en terrassen omringd met karakteristieke stenen muurtjes.
Indrukwekkend zijn de oude vulkaantoppen, die als titanen uitkijken over de oceaan en kleurrijk
de kleine Portugese koloniale kustdorpjes. De laatste dag van de tour staat in het teken van
Funchal, waar zeker het oude stadsdeel ("velha") vol smalle steegjes, negentiende-eeuwse
gebouwen en oude vissershuizen je zal boeien. Het is omgetoverd tot een toeristische trekpleister,
vol gezellige restaurants en barretjes waar je heerlijk ontspannen terug kan kijken op de mooie
wandelingen van deze reis.
In april-mei wordt jaarlijks een bloemenfeest gehouden op het eiland en in de botanische tuinen,
die sinds 1960 open zijn voor het publiek, begrijp je waarom er een feest aan de fleurige flora van
het eiland gewijd is. De schoonheid van 8 hectare tuinen, gelegen tussen 150 en 300 meter hoogte,
wordt gecombineerd met een prachtig panorama. Het eiland Madeira is ook bekend om zijn
Madera wijn gemaakt van de Tinta Negra druif en die wordt geproduceerd in vier soorten: Sercial
(dry), Verdelho (medium dry), Boal (medium sweet) en Malvasia (sweet) en je kan zeker het
eiland niet verlaten hebben zonder ervan geproefd te hebben!
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Periode: Dagelijks het gehele jaar door. Tijdens de feestdagen op verzoek.
Deelnemers: Minimum twee personen
Niveau: 2
Een wandelreis met een gemiddelde zwaarte. De afstanden zijn niet lang, maar de wandelingen
hebben een beduidend niveauverschil, dat op sommige dagen uitdagend te noemen is. Ervaring
met het wandelen in berggebied en een goede lichamelijke conditie is zeker gevraagd. Wanneer u
hoogtevrees heeft is de tour niet geschikt. De reis is niet geschikt voor kinderen onder 12 jaar en
vanaf deze leeftijd is er een goede wandelervaring nodig.
Dagelijkse afstanden tussen 8 km en 14 km
Totale tourafstand: 62 km
Niveauverschillen tussen: +90m en + 750m en -350m en -1240m
Programma in het kort:
Dag 1 Aankomst op Madeira en transfer naar Machico
Dag 2 Boca do Risco (13 km)
Dag 3 Caldeiro Verde (14 km)
Dag 4 Walk to the peaks of the island (14 km)
Dag 5 Col d'Encumeada / Pico Grande / Boca da Corrida (13 km)
Dag 6 Jardim do Mar / Prazeres / Paul do Mar (8 km)
Dag 7 Funchal
Dag 8 Einde van de reis
Programma dag per dag
Dag 1 Aankomst op Madeira en een transfer naar Machico
Individuele aankomst op het vliegveld van Funchal en van hier heb je een taxi transfer naar het
plaatsje Machico, de eerste stad gesticht op Madeira, de oude hoofdstad van het eiland.
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Tegenwoordig is het een kleine, rustige badplaats. Afhankelijk van de aankomsttijd, ben je vrij om
het dorp te verkennen, over de promenade te wandelen en misschien na de afmattende reis een
lekkere verfrissende duik in zee te nemen.
Overnachting met ontbijt in Machico.
Dag 2 Boca do Risco
Transfer naar de Caniçal-tunnel, waar de route van vandaag begint. Deze opwindende wandeling
langs een pad dat zich 300 meter boven de oceaan bevindt is zeker één van de mooiere op
Madeira. Na de terrasvormige weiden van de Ribeira Seca-vallei, biedt het kustpad van Boca do
Risco een prachtig uitzicht op de oceaan en een lange afdaling brengt je naar het vissersdorp Porto
da Cruz, dat aan de noordoostkust ligt en waar de kliffen, zeer uitzonderlijk voor Madeira, niet
direct in de Atlantische Oceaan afdalen. De naam is afgeleid van het kruis dat Portugese
ontdekkingsreizigers hier hebben neergezet. Aan het einde van de dag is er een transfer naar
Santana, dat bekend staat om zijn typische felgekleurde rood-witte huizen met rieten daken.
Overnachting met ontbijt en diner in Santana
Afstand: 13 km
Niveauverschillen: + 250m - 350m
Wandeltijd: 4 uur 15 min

Dag 3 Caldeiro Verde
Een korte transfer brengt je naar het beginpunt van de wandeling in de bekende Levada di
Madeira. Levadas zijn door de mens gemaakt kanaaltjes, die het overvloedig regenwater van de
bergen naar lager gelegen landbouwgebieden brachten. De eerste in de 15e eeuw waren gemaakt
van hout en later warden deze vervangen door stenen kanalen. De route gaat het beroemde
Laurisilva binnen, de overblijfselen van een vochtig en subtropisch laurierbos. Nadat je door
verschillende tunnels bent gegaan en overhangende passages in alle veiligheid hebt doorkruist,
komt je bij de beroemde "Calderone Verde", ook wel bekend als Caldeiro Verde, een watterrijk
groen natuurgebied.
Daarna keer je terug om naar het geïsoleerde dorp Ilha te lopen, de hele weg is je reisgenoot de
oceaan. Met een transfer wordt je weer teruggebracht naar Santana.
Overnachting met ontbijt en diner in Santana
Afstand: 14 km
3

Niveauverschillen: + 90m - 600m
Wandeltijd: 4 uur 30 min

Dag 4 De bergtoppen van het eiland
Vandaag staat een mooie bergwandeling op het programma! Na het ontbijt is er een transfer naar
Achada do Teixera. Vanaf hier leidt het pad naar de top van het eiland, de Pico Ruivo en
vervolgens wandel je verder naar verschillende toppen van de bergketen die het eiland van de
westelijke naar de oostelijke kant doorkruist.
Bij verschillende gelegenheden zal het pad langs zowel langs de noord- en zuidkant lopen en
biedt 360 ° panoramische uitzichtpunten van kust naar kust. Dit gebied heeft verschillende
ecosystemen zoals Laurisilva- en bergbossen. De accommodatie ligt op een plateau.
Overnachting met ontbijt en diner in Encumeada
Afstand: 14 km
Niveauverschillen: + 550m - 1240m
Wandeltijd: 6 uur
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Dag 5 Col d'Encumeada / Pico Grande / Boca da Corrida
Vandaag wandel je op de flanken van de Pico Grande en de Boca da Corrida heuvel. Je hebt een
adembenemend uitzicht op de bergkammen van de Curral das Freiras.
Er is de mogelijkheid om de wandeling te verlengen en de Pico Grande te beklimmen (+/- 360m
en 2 uur langer).
Transfer naar Jardim do Mar, waar je 2 nachten verblijft. Jardim do Mar is één van de mooiste
dorpjes van Madeira. Wandelend door de vele smalle steegjes van het autovrije centrum voel je je
als in een doolhof. De oude kerk is een bezoek waard, je kan een wandeling over de boulevard
maken en er is een kiezelstrand om van de zee te genieten.
Overnachting met ontbijt en diner in Jardim do Mar
Afstand: 13 km
Niveauverschillen: + 750m - 450m of +1110m -810m
Wandeltijd: 4 uur 30 min of 6 uur 30
Dag 6 Jardim do Mar / Prazeres / Paul do Mar
Deze ochtend begint u de dag met een excursie over rotsachtige paden van vulkanische oorsprong
om de landbouwgrond van het dorp Prazeres te bereiken. Neem een welverdiende pauze op de
Quinta Pedagogica de Prazeres om te genieten van een cha de limao (een thee op smaak gebracht
met citroenschil). Daal vervolgens af naar Paul do Mar via een spectaculair geplaveid pad
omgeven door poios (terrasvormige weiden). Dit pad maakt deel uit van een groot netwerk van
"echte" paden die in het verleden werden gebruikt door vissers die naar andere dorpen wilden
gaan om hun vangst te verkopen. Je kan het dorp Jardim do Mar weer bereiken met een taxi (ter
plaatse te betalen).
Overnachting met ontbijt en diner in Jardim do Mar
Afstand: 8 km
Niveauverschillen: + 650m - 650m
Wandeltijd: 3uur 30 min
Dag 7 Funchal
Na het ontbijt een transfer naar Funchal om deze charmante stad te ontdekken, dat gebouwd is in
de vorm van een amfitheater rond de baai. De naam is afgeleid van het woord venkel (Foncho in
het Portugees) dat in deze baai groeide toen de Portugezen daar landden. Het is heerlijk om door
de geplaveide straatjes, de kleurrijke tuinen en over de promenade te slenteren. Het is mogelijk
om met de kabelbaan omhoog te klimmen naar het Monte paleis en zijn mooie tropische tuin Van
hier heb je een panoramisch uitzicht over de stad. In het centrum van Funchal kun je de een rit
maken op een "Carreiro do Monte", een traditionele rieten slee die door de lokale bevolking werd
gebruikt om snel naar het stadscentrum te komen. Een kleurig uitstapje is ook de overdekte markt
van de stad waar fruit, groenten, bloemen en vis verkocht worden.
Overnachting met ontbijt in Funchal
Dag 8 Einde van de reis
Ontbijt, transfer naar het vliegveld Een einde van deze reis om Madeira te ontdekken!
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Transfers die inbegrepen zijn:
Dag 1 Vliegveld / Hotel in Machico
Dag 2 Machico / Tunnel de Caniçal
Dag 2 Porto da Cruz / Santana
Dag 3 Santana / Pico das Pedras
Dag 3 Church of Ilha / Santana
Dag 4 Santana / Achada de Texeira
Dag 5 Bocca de Corrida / Jardim do Mar
Dag 6 Transfer niet inbegrepen
Dag 7 Jardim do Mar / Funchal
Dag 8 Hotel Funchal / Vliegveld
Prijzen per persoon in een tweepersoonskamer 2022*:
01/11/21 – 12/12/22 € 565
13/12/21 – 02/01/22 € 640 **
03/01/22 - 31/03/22 € 565
01/04/22 - 26/04/22 € 585
27/04/22 - 15/05/22 € 605**
16/05/22 - 31/05/22 € 585**
01/06/22 - 15/07/22 € 565
16/07/22 - 31/08/22 € 585
01/09/22 - 31/10/22 € 565
* Voor 3 of meer deelnemers zijn de prijzen op verzoek, want afhangende van de periode zijn er
kortingen.
** Tijdens de periode van de Kerst en Nieuwjaar van 23/12 tot 02/01 en gedurende het
bloemenfestival van 05/05/2022 tot 29/05/2022 vragen veel hotels in Funchal een minimum
verblijf van 4-7 nachten. In deze periode gebruiken wij hotels buiten het stadscentrum / stad en
daardoor kan de prijs en de route veranderen.
Inbegrepen in de reis:
• 7 nachten met ontbijt
• 5 driegangen diners excl. drankjes
• Bagagetransport van hotel naar hotel
• Alle transfers vermeld onder "Transfers die inbegrepen zijn"
• Gps tracks
• Informatie materiaal in het Engels (routebook) wordt via email toegestuurd. Deze
tourdocumentatie kan per post gestuurd worden met een toeslag van circa € 21,00
Niet inbegrepen in de reis:
• Diners op dag 1 en 7
• Lunches en drankjes tijdens de diners
• Toeristenbelasting, die in het hotel afgerekend worden
• Alles wat niet expliciet vermeld wordt onder "Inbegrepen in de reis"
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ECOLOGICO TOURS
Cantonal 41B / Marmotta B19
6565 San Bernardino
Svizzera/Schweiz/Suisse
info@ecologicotours.com
tel. (0039) 3463254167 – (0041)(0) 79 2457505
www.ecologicotours.com
www.meravigliosaumbria.com
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