
PORTUGAL Madeira
6-daagse vliegreis met Carnaval 

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 
onder andere door slim aangelegde irrigatiekanaaltjes 
(levada’s). Wij hebben een mooie 6-daagse reis voor 
u samengesteld, waarbij u logeert in 4* hotel Jardins 
d’Ajuda. U logeert hier op basis van halfpension en  
u maakt interessante excursies over het hele eiland,  
zodat Madeira geen geheimen meer voor u heeft. De reis 
wordt uitgevoerd met eigen S&S reisbegeleiding en alle 
genoemde excursies en entreegelden zijn inbegrepen.

REISFEITEN
Reis code: R54/V     
Bestemming: Portugal / Madeira  
Reisdata: 25 februari t/m 2 maart 2017 - 6 dagen
Reissom: E 779,- p.p.       
Toeslag 1 pers. kamer: E 100,- p.p. 
Deelnemers min / max: 15 / 25
Hotel Jardins d’Ajuda

INBEGREPEN Vliegreis incl. luchthavenbelasting en 
brandstoftoeslag. Transfers van en naar het hotel. 
Overnachting in 2-persoonskamers voorzien van bad 
of douche en toilet. Verzorging op basis van half  
pension (ontbijt en diner). Excursies en entreegelden 
volgens programma, Duitssprekende gidsen. 
S&S-reisleiding en informatie bijeenkomst. 
NIET INBEGREPEN Luchthaven transfers. 
Lunches, drank. Bijdragen garantiefonds GGTO en 
Calamiteitenfonds. Verzekeringen en uitgaven van 
persoonlijke aard.

REIS VAN DAG TOT DAG
Dag 1 (zaterdag):  Limburg - Funchal Heenreis

Dag 2 (zondag): De dagtocht naar het westen van 
Madeira brengt u eerst naar het vissersdorp Camara 
de Lobos waarbij de route door het westen van Madeira 
voert. U reist via het wijnbouwgebied Estreito de 
Camara de Lobos, langs de zuidkust naar het imposante 
Cabo Girao, met 590 meter de hoogste en steilste 
kust van Europa. In Ribeira Brava is een geweldig 
uitzichtpunt. In Sao Vicente staat de barokke kerk, 
een van de mooiste van Madeira. U reist verder langs 
een waterval naar het meest noordwestelijke punt: 
Porto Moniz. Hier maken we een lunchstop. Dit stadje 
is bekend vanwege de natuurlijke zeezwembaden uit 
zwarte lava. Na de middag wordt de hoogvlakte Paúl 
da Serra overgestoken en begint u aan de afdaling. 
Tot slot gaan we nog naar Ponta do Sol. 

Dag 3 (maandag): U maakt vandaag uitgebreid kennis
met de hoofdstad van het eiland: Funchal. Er volgt 
een tour onder leiding van een lokale gids langs 
de vele bezienswaardigheden met onder andere 
de Kathedraal, de markthallen, subtropische parkjes, 
mooie kerken, interessante musea, afwisselende 
winkelstraten en een bedrijvig havenkwartier. 
De middag is vrij te besteden in de stad. 

Dag 4 (dinsdag): Vrije dag of een optionele excursie 
naar het Dal van de Nonnen.

Dag 5 (woensdag): Op naar het mandenvlechtersdorp 
Camacha en vervolgens naar het beschermde 
natuurgebied Ribeiro Frio. Hier groeien en bloeien 
onder andere Mahonie, Laurier en alle kleuren heide en 
planten. In Santana treft u talrijke met strooien daken 
bedekte huisjes aan en via het suikerrietgebied 
Porto da Cruz belandt u uiteindelijk aan de oostkust in 
Machico, het oudste dorp op Madeira. Via de kustweg 
gaat u in de late namiddag terug naar uw hotel.

Dag 6 (donderdag): Funchal -  Limburg Terugreis


