Vandring for alle

8 dage

Vandringer langs levadaer

Madeira eksklusiv
Blomsterøen i Atlanterhavet
Madeira er et vidunderligt ferieparadis i et spektakulært landskab og med et herligt klima, som vi danskere drømmer om 10
måneder om året.
Vores Madeiratilbud er unikt. Der skal kun 8 deltagere til en gruppetur med rejseleder. Rejselederen er samtidig vandreleder på alle
vandreturene, og han er chauffør i den lejede minibus, som gruppen bliver transporteret rundt i under hele opholdet. Der er således
ikke nogen stram tidsplan, der skal holdes, og der er muligheder for at forlænge dagene og gøre impulsive afstikkere.
Det skal vi opleve:
Madeira er kendt for sine utallige eksotiske blomster i et overdådigt blomsterflor, der udgør et prægtigt skue i farver og variationer
– både kultiveret og vildtvoksende. Og for havet, altid blåt og for det meste synligt.
Og Madeira er kendt for sine vandingskanaler, levadaer, der bringer vand fra nordsiden af øen til sydsiden, hvor nedbøren er ringe,
og hvor levadaerne i en uendelig og evig strøm fordeler vandet til terrasserne, så der kan dyrkes vin, bananer og grønsager. Langs
de mange hundrede km. levadaer løber stier, og disse bruger vi til vores vandreture, hvor vi både vandrer i øens oprindelige natur
og også kommer ”bagom” byerne og markerne.
Madeira er en subtropisk ø med et mildt klima og med en af verdens største stedsegrønne skove. Laurissilvaskoven, der ligger i
øens nationalpark, er med på Unescos verdensarvsliste. Den besøger vi selvfølgelig, og kommer dybt ind og ser både kilder og
vandfald. Andre steder ser vi de bratte og vilde kyster der gør, at Madeira ikke har nogen naturlig badestrand. Men det betyder så
også, at der på hele øen er en stille og rolig atmosfære.
Hovedbyen Funchal, som vi bor tæt på, kan karakteriseres som en stor provinsby – ikke som en storby. Den har en flot gammel
bykerne, også her stråler blomster i tusindvis, der er en lang strandpromenade og masser af små hyggelige torve, hvor livet og
tilværelsen nydes.
På vores hjemmeside: www.vandringforalle.dk kan du finde nærmere beskrivelser af de 2 forslag. (Eller selv kombinere dem.)
Forslag 1:
Vandreturene:
Højdemeter op / ned i alt:
1. dag: 10 km.
250 / 50 m.
2. dag: 9 km.
100 / 450 m.
3. dag: 13 km.
200 / 150 m.
4. dag: 7 km.
300 / 300 m.
5. dag: 11 km.
0 / 150 m.
6. dag: Udflugt / vandretur efter gruppens ønske.

Forslag 2:
Vandreturene:
Højdemeter op / ned i alt:
1. dag: 13 km.
250 / 600 m.
2. dag: 20 km.
500 / 450 m.
3. dag: 15 km.
200 / 500 m.
4. dag: 16 km.
300 / 300 m.
5. dag: 15 km.
0 / 50 m.
6. dag: Udflugt / vandretur efter gruppens ønske.

Bemærk: Vores vandreture på Madeira er ikke etapeopdelte, de er generelt ikke velegnede til stavgang, og man medbringer selv
madpakker fra eget køkken.
Priser: Vi giver gerne forpligtende tilbud på denne tur.
I prisen er inkluderet: Fly Billund / København – Funchal retur, transfer fra og til lufthavnen, 1-værelses hotellejlighed med
køkken, morgenmad, alle udflugter og al udflugtskørsel, svævebane i Funchal, dansk vandrekyndig rejseleder og bidrag til
rejsegarantifonden. Entréer til museer og andet, der besøges på egen hånd, er ikke inkluderet.
Hotel: AjuDa Star er et ****stjernet lejlighedshotel, der ligger tæt på kysten, ca. 3 km. fra Funchals centrum og 50 m. fra det lokale
shopping center. Der er restaurant og opvarmet udendørs swimming-pool på hotellet og undertiden arrangeres diverse shows om
aftenen. Alle lejligheder har TV, hårtørrer, pengeskab, air-condition, lille køkken og balkon. Der er gratis shuttle-bus mellem
hotellet og Funchal. www.ajudastar.com Tlf.: 00 351 291 708 000

