
Portugals frodige Atlanterhavsøy

MADEIRA  

Turteam: Hans Olav og 
Bente Groven-Syversen

Opplev den grønne øya i Atlanterhavet!
Flotte naturopplevelser, hyggelige og gjestfrie 
folk, bratte klipper og små koselige kafeer.

29. aug. - 5. sept 2023



Dag 2 
Onsdag 30. august
Funchal
Dette er dagen for å gjøre seg kjent i 
Funchal! Vi skal blant annet besøke 
den store, vakre katedralen Sé som 
sies å være den eldste katolske katedral 
utenfor Europa. Et storslått byggverk! 
Videre vandrer vi til fots gjennom byen 
og besøker det lokale markedet. Her 
treffer du bøndene som selger sine 
grønnsaker, tropiske frukter og fargende 
blomster. Her blir det mulig å smake på 
fem forskjellige tropiske frukter!

Neste besøk er Monte, den kjente 
forstaden til Funchal. Her startet 
turismen en gang på 1800 tallet. Vi 
spaserer gjennom de vakre hagene 
og besøker kirken «Igreja de Nossa 
Senhora do Monte» - Vår Frue av Monte. 
Dette er regnet som et av de viktigste 
pilegrimsstedet på den portugisiske 
øya Madeira. Her er det en flott utsikt. 
Turen avsluttes med at du kan prøve et 
av de eldste transportmidlene på øya – 
kurvslede. Dette framkomstmiddelet 
dateres tilbake til tidlig på 1800-tallet 
hvor det ble brukt som transportmiddel 
av de lokale innbyggerne som ønsket å 
reise raskt fra landsbyen Monte til byen 
Funchal. Kjelkene dyttes av to løpere, 
kledd i hvitt og iført de typiske hattene 
laget av halm. Nedstigningen fra Monte 

til Livramento er omtrent 2 km og tar 
omtrent 10 minutter å fullføre. (kurvslede 
er ikke inkludert) Middag og samling på 
hotellet om kvelden.

Dag 3 
Torsdag 31. august
Østre Madeira
Denne dagen skal vi på utflukt til den 
Østre delen av øya. Vi starter med å 
kjøre opp til den tredje høyeste toppen 
på Madeira, “Pico do Arieiro” (1810 
moh) med fantastisk utsikt over hele 
øya. Videre kjører vi til naturferiestedet 
Ribeiro Frio (den kalde elven). Der blir 
det en kort spasertur til utsiktspunktet 
“Balcões” (ca 30 min vandring hver vei), 
før fortsetter turen forbi Faial og opp til 
Santana. Her ser vi de typiske trekantede 
husene, fargerike i blått, rødt, hvitt og 
dekket med halm. Nå er det tid for lunsj. 
Etter lunsjen krysser vi til sørkysten i 
retning den østlige delen av øya - Ponta 
de São Lourenço. I dette området er det 
et tørrere landskap med varme farger på 
jorda og steinene som gjør dette stedet 
annerledes enn resten av øya. Vakker 
utsikt til Baia D’Abra. Vi har vårt siste 
stopp i Garajau hvor Kristusstatuen 
«Cristo Rei» står. Her besøker vi statuen 
med en flott utsikt mot Funchal. Buss 
tilbake til hotellet hvor det blir felles 
middag og samling.

FLYTIDER
UTREISE  29. AUGUST 2023

DY 1784   OSLO - MADEIRA     12:20 16:25 

HJEMREISE 5. SEPTEMBER 2023

DY 1785   MADEIRA - OSLO      17:10    23:10

NB! Tidendringer kan forekomme fram til avreise.

DAGSPROGRAM 
Dag 1
Tirsdag 29. august
Norge – Madeira 
Avreise fra Oslo med Norwegian kl. 12.20 
direkte til Madeira, Funchal. (Mulig med 
tilslutning og gjennomgående flybilletter 
fra andre byer i Norge) Vi lander kl. 16:25. 
Transfer fra flyplass til hotellet, Four 
Views Baia som ligger sentralt i Funchal. 
Middag og velkomstsamling på hotellet 
om kvelden.

TURTEAM
Hans Olav og Bente Groven-Syversen 
bor i Oslo, men har forbindelser både 
til Telemark og Østfold. Hans Olav 
jobber nå som Samfunnskontakt i Obos, 
etter mange år i politikken, bl.a som 
stortingsrepresentant for KrF. Bente jobber 
med innovasjon og utvikling i Skatteetaten, 
særlig med å se trender og utviklingstrekk 
på lengre sikt. De er begge reiseglade 
og reisevante, sosiale og engasjerte med 
tilhørighet i Frikirken og Pinsebevegelsen.



Velkommen på en uforglemmelig tur!

Dag 4 
Fredag 1. september
Fridag
Denne dagen har du til egen disposisjon. 
Noen vil kanskje slappe av ved bassenget 
eller eller vandre rundt i Funchal. 
Hotellet ligger bare en 10 minutters 
spasertur fra sentrum, men her finnes 
også gratis shuttelbuss. Reiselederne 
hjelper dere med forslag til utflukter og 
er tilgjengelige for dere denne dagen.
Om kvelden møtes vi til samling og 
middag på hotellet.

Dag 5
Lørdag 2. september
Eira do Serrado og Nonnenes dal 
I dag kjører opp til Belvedere av “Eira 
do Serrado” i 1095 m høyde. Herfra har 
vi en fantastisk utsikt over de høyeste 
toppene på øya og vi kan se ned til de 
små blikkhusene i Nonnedalen. Området 
rundt minner om et vulkankrater, men 
det er det ikke. Etter dette stoppet 
kjører vi ned til Nonnedalen og besøker 
denne lille gjenværende landsbyen. 
Deretter besøker vi den botaniske hagen, 
i sentrum av byen med fantastisk utsikt til 
Funchal-bukten og en enorm samling av 
endemiske arter. Middag og samling på 
hotellet om kvelden.

Dag 6
Søndag 3. september
Levadavandring Referta-
Castelejo
En levada-vandring er et must når man 
er på Madeira. Det er den beste måten å 
oppdage skjønnheten på øya - naturen! 
Vi kjører fra hotellet til nordkysten og 
Referta, hvor levadavandringen starter. 
En sjarmerende tur hvor man kan 
beundre de lokale bøndene som jobber 
på sine små terrasser. Vandringen er på 
ca 5,5 km og varer i omtrent 2 timer. På 
kvelden blir det middag og samling på 
hotellet.

Dag 7
Mandag 4. september
Vestre Madeira 
Denne dagen skal vi på tur til den 
vestre delen av øya. Første stopp 
vil være i Câmara de Lobos, som er 
Madeiras nest største by i folketall. 
Fiskerlandsbyen er det viktigste senteret 
for fiske av den særegne espada-fisken. 
Det var også denne byen Winston 
Churchill etter andre verdenskrig valgte 
som rekonvalesentsted etter både 
valgnederlag og et mindre slag. I Câmara 
fant han fine motiver for sin malehobby, 
og favorittstedet hans er markert med en 
plakett.

Neste besøk er til Poor Clares-klosteret 
i Caldeira. Poor Clare - Klarissene er en 
katolsk orden og den kvinnelige delen av 
Fransiskanerordenen, opprettet av Klara 
av Assisi allerede i 1212. Etableringen 
var i samarbeid med Frans av Assisi, 
og han spilte en stor rolle gjennom sin 
etablering av Fransiskanerordenen. De 
stille og bønnfulle livene til kvinnene 
ved klosteret forble et mysterium og en 
kuriositet for de fleste utenforstående. 
Deretter kjører vi til utsiktspunktet ved 
Cabo Girãostop for å nyte utsikten 
og prøve himmel-vandringen på 
glassplattformen. Tilbake på hotellet om 
kvelden blir det middag og samling.

Dag 8
Tirsdag 5. september
Madeira - Norge
Vi nyter en rolig morgen på hotellet før 
vi kjører den korte turen fra hotellet til 
flyplassen. Flyavgang med Norwegian 
kl. 17.10. Ankomst Oslo 23.10. 
(Tilslutning til andre byer i Norge blir neste 
morgen siden det er så sen ankomst til 
Gardermoen. Plussreiser er behjelpelig med 
overnatting på hotell på Gardermoen for 
de som ønsker det.)



Finn mer informasjon på plussreiser.no eller ring oss på telefon 70 17 90 00

Foretaksnr. 989 663 445 MVA· Vasstrandveien 1, N-6011 Ålesund

TURPRIS 
Fra Oslo Kr 15.750
Tillegg for enkeltrom : kr 3.500 

Tillegg for tilslutning fra andre byer i Sør-Norge kr 1.500
På grunn av sen ankomst til Oslo på hjemreisen blir det tilslutning til 
andre byer neste dag. Plussreiser kan være behjelpelig med bestilling av 
overnatting på Gardermoen.  

PRISEN INKLUDERER:
• Fly Oslo-Madeira tur/retur
• Transport flyplass - hotell tur/retur
• 7 overnattinger med frokost og middag
• 1 lunsj
• Alle utflukter med transport i henhold til programmet
• Samlinger
• Reiseledertjenester fra norsk turteam

IKKE INKLUDERT:
• Øvrige måltider
• Drikke til måltidene
• Enkeltromstillegg
• Forsikringer
• Tips
• Kurvslede

Vi er medlem av Reisegarantifondet og Norsk Reiselivsforum.

FORBEHOLD OG MERKNADER
• Vi tar forbehold om endringer i program og pris.
• Plussreiser kan avlyse turen dersom det blir for få påmeldte. Dette bestemmes senest 5uker før avreise.
• Turprisen er regnet ut fra dagens valutakurser og priser og vi tar forbehold om uforutsette avgiftsforhøyelser, økte valutakurser,               

nye skatter, prisøkning på drivstoff eller lignende.

PÅMELDING
Turen bestilles på: 

plussreiser.no 
eller på telefon 70 17 90 00


