Bibelferie og blomsterfestival på

Madeira
18. – 25. april

Velkommen på tur til Europas
blomsterparadis.
Mer enn 200 blomsterarter, oregano, eukalyptus, vin- og fruktavlinger
skaper til sammen et grønt hav av velduftende vekster på slettene, og i
dalskråningene mellom de imponerende fjellene. Madeira har en unik
urskog som er med på UNESCO’s verdensarvliste, og et nettverk av
vannings-kanaler (levadas). Øyas velkjente gjestfrihet har hundreårige
tradisjoner og service er blitt et av Madeira’s varemerker. På denne turen
vil du også få oppleve den fantastiske årlige blomsterfestivalen. Med
parader og blomstershow fra morgen til kveld. Her ligger alt til rette for
flotte, opplevelsesrike dager med avslapning, fellesskap og nye opplevelser.
Turteam blir ekteparet Liv Kaland Fjellstad og Oddvar Søvik.
Liv er personalleder i Filadelfia Kristiansand og Oddvar er
pensjonert pastor og forfatter.

Vårt reisemål: I Funchal ligger
de klassiske luksushotellene
som minner om tiden da byen
var en fornem badeby. I dag er
Funchal en moderne by med
trendy boutiquer, restauranter
og en havn med eksklusive
seilbåter. I gamlebyen vandrer
du på smale brosteinsgater,
og langs havet ligger den fine
strandpromenaden. Torghallen
med sine farger og dufter
er obligatorisk. Det samme
er badeanlegget Lido med
solterrasser, sjøvannsbasseng
og badestiger ned i havet. Så
er det selvsagt de fantastiske
levadavandringene.
Vårt hotell: Eden Mar
er et av Madeiras beste
leilighetshoteller. Med høy
standard og service og
en super beliggenhet ved
havpromenaden er hotellet
et av de fineste stedene å bo.
Du bor i ettromsleilighet med
kjøkkenkrok med kjøleskap,
aircondition, TV, telefon,
brede senger, fint bad og
herlig balkong/terrasse.
Alle leilighetene har delvis
havutsikt. Hotellområdet
deles med Porto Mare, og
det er flere bassengområder.
Stor hotellhage, med laguneformede basseng, fossefall,
broer, og omfattende
beplantning.
Det er også innendørs
svømmebasseng (oppvarmet),
boblebad, badstue, tyrkisk bad,
trimrom, tennisbane, minigolf,
puttinggreen og spaavdeling.
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Eden Mar har alle forutsetninger for å gi deg en meget
behagelig ferie på Madeira.

Utflukter:
Byrundtur:
I løpet av formiddagen
gjør vi oss kjent med byen
Funchal. Vi besøker bl.a. den
myldrende torghallen og en
broderifabrikk.
Nonnenes dal og botanisk hage:
En spennende vei fører oss
opp og inn i det vakre dalføret
Nonnenes dal. Etter besøk
ved utsiktsplassen overfor
dalen, kjører vi ned til den lille
landsbyen der vi prøvesmaker
honningkaker. Deretter
fortsetter vi til den botaniske
hagen.
Vestre Madeira:
Ville, vakre vestre Madeira!
Via havklippen Cabo Girano
og byen Riberia Brava kjører vi
over høysletten Paul da Serras
beitelandskap 1500 meter over
havet. På øyas nordvestre odde
spiser vi lunsj i Porto Moniz,
kjent for sine havnebasseng
av lava. Om ettermiddagen
passerer vi fjellpasset
Enumeda.
Levadavandring:
Vi er omgitt av små landsbyer
og terrasseavlinger på vår 6 km
lange vandring gjennom den
vakre naturen. Turen avsluttes
i den lille landsbyen Camacha
der vi spiser en lett lunsj. Her
kan vi også se nærmere på
håndverket kurvfletting.
Utfluktene bestilles og betales på
reisemålet.

Blomsterfestivalen:
Madeira feirer blomsterfestivalen i
helgen 20. - 22. april. Byen pyntes hele
helgen, og selve hovedparaden finner
sted søndag 22. april.

TURTEAM:
Liv Kaland Fjellstad og Oddvar Søvik

.......8 dager
TURPRIS:

13.950

Enkeltromstillegg: 

2.200

TURPRISEN INKLUDERER:
Flyturen Oslo – Madeira t/r. Mat på
flyturene. Transfer mellom flyplass
og hotell. Opphold i dobbeltrom. 2
fellesmiddager. Frokost alle dager.
Reiseledertjeneste fra
norsk turteam.

IKKE INKLUDERT:
Utflukter. Tips. Øvrige måltider.
Gjennomsnittstemperaturen
på Madeira i april er ca. 20 grader i
luften og ca. 18 grader i vannet.
Avreise fra Oslo, Gardermoen.
Avreise OSL: kl 09:55/14:05.
Retur 15:05/21:10
Valuta: Euro.
Tidsforskjell: Minus 1 time.

På denne turen gjelder spesielle avbestillingsregler. Ta kontakt for info
eller se www.plussreiser.no. Se for øvrig generelle vilkår s. 54.

