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Parkering i Billund Lufthavn.
Flyrejse til Madeira via Olso tur/retur.
Mad om bord på flyet.
Transport til og fra hotellet.
Indkvartering på Hotel Enotel Lido Resort & Spa.
Dobbeltværelse med balkon/terrasse og havudsigt.
All Inclusive.
Byrundtur i Funchal.
Nonnernes dal og den botaniske have.
Vilde, vidunderlige og vestlige Madeira.
Madeira-aften.
23 kilo bagage og 10 kilo håndbagage.
Dansktalende rejseleder.

Afrejse fra Billund Lufthavn 12. september 2018
Pris pr. person kr. 8.698
Madeira er en oplevelsesrig-ø ud over det sædvanlige. Den flotte ø byder på imponerende
naturoplevelser, men også både historie og kultur!
Glæd jer til en rejse, hvor vi har håndplukket fire oplevelser og inkluderet dem i rejsen. Det er nogle af
de seværdigheder, man bare må opleve, når man gæster den smukke ø. Vi skal selvfølgelig på byrundtur
i Funchal, hvor vi lærer hovedbyen bedre at kende. Vi skal også nyde en hyggelig aften sammen til
Madeira-aften, hvor vi smager nogle af øens specialiteter og bliver godt underholdt med traditionel dans.
Derudover skal vi selvfølgelig ud og se nærmere på øen og den smukke natur, som øen jo er så kendt
for. Vi besøger Nonnernes dal, den smukke botaniske have og tager på oplevelse på øens vestlige side,
hvor vi bl.a. oplever verdens højeste havsklippe og besøger nogle af de hyggelige, lokale fiskerbyer.
Hele ugen bor vi på Hotel Enotel Lido Resort & Spa, med et fantastisk poolområde og den skønneste
havudsigt og ikke mindst ideelle beliggenhed.
Det bliver en uge fyldt med fantastiske ferieminder!
*Dagsprogrammet er et eksempel. Udflugterne ligger fra dag 2-7, men hvilken udflugt, der ligger hvilken
dag, oplyses først ved ankomst til øen.
Dag 1 – Ankomst til Madeira
Vi sætter kursen fra Danmark til Madeira, hvor vi mødes vores dansktalende rejseleder i lufthavnen. Vi
kører til hotellet, hvor vi tjekker ind og slapper af – for der venter os en spændende uge.
Dag 2 – Byrundtur i Fucnhal
I dag starter vi vores rejse i Funchal, hvor vi får et godt indblik i, hvordan Madeiras hovedby fungerer, så
vi kender byens største seværdigheder og let kan finde rundt resten af ferien.
Vi besøger både den gamle og den nye bydel, går en tur i den kendte gade ”Rua de Santa Maria”, hvor vi
nyder det smukke syn af de farverige døre, der har alverdens motiver. Senere besøger vi Markedshallen,
der har masser interessante eksotiske frugter.
Madeira er også særlig kendt for broderi, og vi besøger et af de få steder, hvor processen stadig er i
gang. Vi går en tur forbi katedralen, inden vi afslutter byrundturen med en prøvesmagning af den
berømte madeiravin på Blandy’s vinhus. Her smager vi på den berømte vin og hører, hvad vinen egentligt
betyder for øen.

Dag 3 – Nonnernes dal og den botaniske have
Madeira er især kendt for sin fantastiske natur med blomster i alverdens former og farver! Et sted, hvor
de alle er samlet, er i den botaniske have tæt på Monte.
Glæd jer derfor til dagens udflugt, hvor vi oplever intet minde end ca. 2.500 forskellige planter – både
endemiske og fra andre lande – i øens botaniske have. Vi hører mere om nogle af dem, og der bliver
også tid til at gå en tur på egen hånd. Efter besøget fortsætter vi til Nonnernes dal, Curral das Freiras,
som vi lærer bedre at kende.
Vi slutter ved Eira do Serrado, hvor vi smager to af øens specialiteter, bolo do mel og kirsebærlikør.
Dag 4-5 - Tid på egen hånd
De næste dage kan I nyde på egen hånd. Slap af på hotellet, der byder på et fantastisk poolområde eller
gå op opdagelse i området. I kan selvfølgelig også tilkøbe en udflugt til den østlige del af øen eller leje en
bil og tage på opdagelse. Muligheder er der mange af, og jeres dansktalende rejseleder kommer
selvfølgelig gerne med spændende forslag.
Dag 6 – Vilde, vidunderlige og vestlige Madeira
I dag ser vi nærmere på Madeiras vilde vestkyst. Vi kører gennem den gamle fiskerby Camara de Lobos
og videre op til en af verdens højeste havsklipper, Cabo Girao, som ligger 580 meter over havet. Her
venter et spektakulært syn – særligt ude på spidsen, hvor platformen er lavet af glas.
Vi fortsætter langs kysten mod Ribeira Brava, en hyggelig lille kystby, hvor vi går en tur i de små,
idylliske gader. Vi kører op i bjergene til bjergpasset Encumeada, og hvis vejret tillader det, kan vi se
både den nordlige og den sydlige side af øen.
Vi spiser frokost i Porto Moniz, hvor der også bliver tid på egen hånd, inden vi nyder flere smukke
udsigter. Vi slutter turen ved sydkysten, hvor en af Madeiras to sandstrande ligger. Der er mulighed for
en dukkert, inden vi kører tilbage til hotellet.
Dag 7 – Madeira-aften
I dag nyder vi, som vi har lyst, men sidst på eftermiddagen gør vi os klar til en hyggelig aften, nemlig
Madeira-aften.
Vi skal smage på nogle af øens specialiteter bl.a. den kendte madeira-vin og nationaldrikken Poncha samt
det lækre Madeira-brød, Bolo do Caco. Derudover nyder vi en tre retters-menu, hvor hovedretten er den
delikate espetada. Hele aften er der traditionel underholdning med dans og sang.
Der er garanti for en hyggelig aften!
Dag 8 – Hjemrejse
Efter en spændende og oplevelsesrig uge på Madeira sætter vi igen kursen mod Danmark.
Hotel Enotel Lido Resort & Spa – Kategori 4+
Suveræn beliggenhed i Lido-området med gode faciliteter og All Inclusive
Enotel Lido Madeira Resort & Spa giver jer mulighed for at holde en enestående ferie – uanset om du
rejser alene, som par eller med hele familien. Her bor I fantastisk dejligt med en pragtfuld udsigt, rigtig
gode faciliteter og et meget højt serviceniveau.
Hotellets poolområde tager vejret fra de fleste. Her fra har I en intet mindre end fantastisk havudsigt og
uanset alder, vil I nyde poolen. Den bliver roligt dybere, og her er også børnepool samt en lille legeplads.
Der er ingen tvivl om, at der venter mange gode ferietimer ved denne pool.
Vil I gerne slentre en tur ved havet, når I let den hyggelige promenade via hotellets direkte adgang.
Promenaden fortsætter hele vejen til en lille, lokal fiskerlandsby, der ligger fem kilometer væk. Blot 500
meter fra hotellet finder I også en af øens mest berømte havbade, hvor der er en stor saltvandspool og
små rutsjebaner.
Hotellet byder på en skøn buffet-restaurant og er meget kendt for sin gode All Inclusive. Fra buffetrestauranten har I en fantastisk udsigt over havet. På hotellet finder I også en italiensk, en japansk og en
lokal restaurant, der serverer delikate, lokale retter fra Madeira. I kan I løbet af jeres ophold spise tre a
la carte-middage, I skal blot bestille bord.
På hotellet ligger også en hyggelig piano- og lobbybar. I det indbydende spa-område er der et rigtig godt
motionsrum (gratis), sauna, tyrkisk bad og Thalassothy Spa med mulighed for forskellige
skønhedsbehandlinger (mod gebyr). Hotellet har også en indendørs, opvarmet pool.

Kan tilkøbes:
Afbestillingsforsikring kr. 249.
Årsrejseforsikring kr. 261.
Fly info:
Flytider Billund:
Afgang fra Billund kl. 07.20
Ankomst til Madeira kl. 13.30
Afgang fra Madeira kl. 14.30
Ankomst til Billund kl. 22.20
Vi tager forbehold for ændringer af flytiderne

