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MADEIRA
Het Portugese eiland Madeira is gezegend met een mild
klimaat, waardoor je er in ieder seizoen een aangename
vakantie kunt beleven. Het wordt wel het bloemeneiland
genoemd, het hele jaar door zijn de tuinen van Madeira een
lust voor het oog. Wandelaars kunnen hun hart ophalen op
de hoge pieken en de rode lavavelden. De stad Funchal met
zijn elegante winkels, barokke kerken en bruisende markten is een mooie afwisseling tussen al dit natuurschoon.

WAT & HOE ONDERWEG: de reisgids voor
een actieve en culturele vakantie.
• Duidelijke indeling op kleur
• Uitgebreide plattegronden en kaarten
• Verrassende wandeltochten
• Top 10 met hoogtepunten
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Het magazine

n Magische eilanden n Vulkaaneiland
n Waarheid en legende n Waterwegen n Gastenboek
n Wit op wit n Goede wijn n Feestvieren

Je draai vinden
n Aankomst
n Vervoer
n Overnachten
n Eten & drinken
n Winkelen
n Uitgaan

Funchal

Even oriënteren n In een dag
Top 10 n Zona Velha (oude stad) n Quinta das Cruzes
n Adegas de São Francisco Hoogtepunten n Casa-Museu
Frederico de Freitas n Museu de Arte Sacra Verder ontdekken
n 14 andere bezienswaardigheden Waar... n Eten & drinken
n Winkelen n Uitgaan

Rondom Funchal

Even oriënteren n In twee dagen
Top 10 n Monte n Curral das Freiras
Hoogtepunten n Jardins do Palheiro
Verder ontdekken n 4 andere bezienswaardigheden
Waar... n Eten & drinken
n Winkelen n Uitgaan

Hart van Madeira

Even oriënteren n In een dag
Top 10 n Pico do Arieiro n Ribeiro Frio
Hoogtepunten n São Vicente
Verder ontdekken n 7 andere bezienswaardigheden
Waar... n Eten & drinken
n Winkelen n Uitgaan
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West-Madeira

Even oriënteren n In een dag
Top 10 n Porto Moniz n São Vicente – Porto Moniz
Hoogtepunten n Ribeira Brava
Verder ontdekken n 5 andere bezienswaardigheden
Waar... n Eten & drinken
n Winkelen n Uitgaan

Oost-Madeira

Even oriënteren n In een dag
Top 10 n Machico
Hoogtepunten n Caniçal
Verder ontdekken n 5 andere bezienswaardigheden
Waar... n Eten & drinken n Winkelen
n Uitgaan

Uitstapje

n Porto Santo

Wandelingen

n 1 Funchal
n 2 Van de Jardins do Palheiro naar Monte
n 3 Pico Ruivo
n 4 Queimadas en Caldeirão Verde

Praktische informatie

n Voor je vertrek
n Als je er bent
n Handige woorden & zinnen
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HET

MADEIRA
Ontdek wat het eiland te bieden heeft en beleef de unieke
sfeer zoals de Madeirezen dat doen.
PONCHA IN DE BERGEN

AVONTUURLIJK ABSEILEN

Na een flinke wandeling door de
wilde natuur van Madeira, die
zich vooral tussen oktober en
april niet altijd van haar zonnigste
kant laat zien, gaat er niets boven
een verwarmende poncha in een
authentiek dorpscafé. Van deze mix
van suikerrietdestillaat, citroensap
en honing kikker je helemaal op.
Bijzonder goede poncha vind je
in Ribeiro Frio, Serra de Água en
aan de Encumeadapas.

De watervallen in het gebied rond
Rabaçal en langs de kust zijn
uitermate geschikt voor canyoning.
Gekleed in neopreen en gezekerd
met touwen daal je op avontuurlijke
wijze af. Pure adrenaline en een
geheel nieuwe kijk op de mooie
natuur van Madeira (onder andere
via www.madeiraoutdoor.com).

KLEURRIJKE DELICATESSEN
OP DE MARKT
Cherimoya’s, pitanga’s, passie
vruchten en papaja’s; op de
Mercado dos Lavradores (p54)
van Funchal worden allerlei
exotische verse vruchten aan
geboden. In tegenstelling tot de
inheemse groenten en de typische
kleine bananen kosten deze zoete
lekkernijen een flinke duit, maar
de markt is hoe dan ook een
feest voor de zintuigen en op de
visafdeling kun je bovendien
de zwarte degenvissen
bewonderen.

HET EINDE VAN DE WERELD
Met de kabelbaan daal je af van
Achadas da Cruz naar Fajã da
Quebrada Nova, een landbouw
gebied in het uiterste westen
van Madeira. Paradijselijke rust,
wijngaarden, groentevelden en de
zee. Verder niets. Een plek om te
mijmeren en te wandelen – en je
Robinson Crusoe te wanen. Tot de
kabelbaan je weer terugbrengt.

TEA TIME
Het gastenboek van het chique
hotel Reid’s Palace laat zien dat
de crème de la crème van de
eilandbezoekers hier logeert. Dat wil
zeggen: de mensen die zich deze
luxe kunnen (en willen) veroorloven.
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GEVOEL

De Mercado dos Lavradores van Funchal is een feest voor de zintuigen
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Wandelingen

1

FUNCHAL
Wandeling

AFSTAND: 1 km
DUUR: 30 minuten, tot een halve dag met bezichtigingen
BEGINPUNT: toeristenbureau, Avenida Arriaga 18 A188 B2
EINDPUNT: Adegas de São Francisco, Avenida Arriaga 28 A188 B2

Zeelieden die Funchal bezochten,
doopten de stad ‘Klein Lissabon’
vanwege de elegante architectuur.
Net als Lissabon is het een stad
met mozaïeken op de straten en
huizen met balkons van smeedijzer.
De meeste dateren uit het midden
van de 18e eeuw, want de aardbe
ving die het eiland in 1748 trof, had
veel gebouwen instabiel gemaakt en
de meeste moesten worden her
bouwd. Deze korte wandeling loopt
langs de mooiste gebouwen in de
stad.

!–"
Avenida Arriaga is een brede avenue, met een door bomen beschaduwde promenade met mozaïeken
van sierkrullen. Begin de wandeling met je rug naar het toeristenbureau, sla rechts af en loop het
korte eind naar de Jardim de
Het jaarlijkse bloemenfestival in Fuchal

Y

São Francisco, een kleine tuin vol
bloemen en bomen (met naambordjes). Steek de Avenida Arriaga
over om het Teatro Municipal
Baltazar Diaz te bekijken, een
schitterend theater, gebouwd tussen 1884 en 1888, genoemd naar
de vermaarde 16e-eeuwse toneelschrijver.

"–#
Blijf aan deze kant van de weg en
sla rechts af. Je passeert nu eerst
de Galerias São Lourenço, een
mooie winkelgalerij, en daarna het
in 1905 geopende café Ritz, met
zijn mooie tegelafbeeldingen. Vervolg de weg langs het massieve
Palácio de São Lourenço uit de
16e eeuw. Tegenwoordig zijn in een
deel van het paleis soldaten ondergebracht, maar de vleugel met
representatieve zalen die door de
lokale overheid wordt gebruikt, kan
worden bezichtigd.
De Avenida Arriaga kruist de
Avenida Zarco, gemarkeerd door
een tamelijk geromantiseerd
standbeeld van Zarco, de eerste
gouverneur van Funchal, in 1934
ontworpen door de op het eiland
geboren kunstenaar Francisco
Franco.

#–$
Sla rechts af de Avenida Zarco
op naar Avenida do Mar, waar je
paviljoens in Moorse stijl ziet,
waar snacks en kranten verkocht
worden. Steek over en wandel
verder over de Cais da Cidade,
156
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Spirallo Relaunch 2014 Madeira, WANDERUNG/TOUR 01 F
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Funchal
camembert’ genoemd vanwege zijn
vorm en kleur.

de kademuur die de jachthaven beschermt. Je krijgt dan hetzelfde uitzicht over de haven van Funchal als
passagiers die op een cruiseschip
de haven binnenvaren.

%–&
Loop na het parlementsgebouw
langs het Alfândega Velha (douanekantoor) uit 1477, nu de zetel
van de regering van het eiland.
Hier kijk je uit op de Sé (kathe-

$–%
Loop terug naar de Avenida do
Mar, steek de weg over en sla
rechts af. Wandel langs de raamloze ronde vergaderzaal van het
regionaal parlement (Assembleia
Regional). Het gebouw wordt
door de inwoners ‘homp
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MADEIRA
Het Portugese eiland Madeira is gezegend met een mild
klimaat, waardoor je er in ieder seizoen een aangename
vakantie kunt beleven. Het wordt wel het bloemeneiland
genoemd, het hele jaar door zijn de tuinen van Madeira een
lust voor het oog. Wandelaars kunnen hun hart ophalen op
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