
Hovedstaden i Portugal - Lisboa, er sjøfarernes og de 

store oppdageres by! Vi gjør et 2 dagers stopp her på  

veien til Madeira - den grønne og frodige øya ute i 

Atlanterhavet. Øya Madeira er ikke veldig stor, kun ca 

58 kilometer lang og 23 kilometer bred og det bor 

omkring 275.000 mennesker på øya. Klimaet er sub-

tropisk og beliggenheten ute i ha-

vet på høyde med nord– og vest-

spissen av Afrika gir en god varme 

hele vinteren gjennom. I år har vi lagt turen ca 14 

dager senere enn de 2 foregående år, og vi får derfor 

ekstra varme og vårlige temperaturer under vårt opp-

hold på denne spennende øya. Det hele er også tilret-

telagt med busstilslutning fra ditt påstigningssted til 

flyplassen i Norge t/r. Bli med, vi har regien! 

Dag 1, søndag 25. februar 2018 : Stav-

anger/Sørlandet/Telemark - Oslo, ca 325 

km: Vi starter turen fra Stavanger i vest kl 

05.45 og kjører E39 sørover mot Kristian-

sand - med mulighet for påstigning under-

veis. Fra Kristiansand har vi avreise kl 

07.00 og vi stopper selvsagt med jevne og 

behagelige mellomrom, både for å strekke 

litt på kroppen og for at de som ønsker å 

kjøpe seg en matbit kan det.  Vi passerer 

hovedstaden og kommer frem til Oslo Luft-

havn Gardermoen. Innsjekking for fly med 

Tap Air Portugal til Lisboa, med avgang kl 

14.45 og ankomst til den portugisiske ho-

vedstaden kl 17.55. En kort busstransfer 

venter oss til vårt hotell sentralt i Lisboa. 
 

Dag 2 og 3, mandag 26. februar og tirs-

dag 27. februar 2018 : I Lisboa: Vi starter 

dagen litt rolig på grunn av den sene kvel-

den i forveien - og nyter vår frokost i fred 

og ro, før vi kl 10.30 møter vår lokalkjente 

guide som skal ta oss med på rundtur i den 

portugisiske hovedstaden.  Ca 550.000 bor 

i byen, mens storbyområdet huser drøye 3 

mill innbyggere. I løpet av rundturen får vi 

se de mest kjente severdighetene, og vi 

besøker også bydelen Belém med sitt be-

rømte tårn, opprinnelig fyrtårn, nå på 

UNESCO sin verdensarvliste. Det var også 

fra denne bydelen de portugisiske oppda-

gere la ut på sine sjøferder, bl.a. Vasco de 

Gama i 1497. Det blir middag på hotellet 

en av kveldene, mens vi en av kveldene 

legger opp til middag med Fado-show. 
 

Dag 4, onsdag 28. februar 2018 : Lisboa - 

Madeira: Vi spiser en god frokost på hotel-

let  før vi sjekker ut og kjører til flyplas-

sen. Allerede kl 08.30 må vi være på fly-

plassen til avreise med Tap Air Portugal kl 

09.45 til Funchal, hovedstaden på Madei-

ra. Der venter vi å lande kl 11.30 og straks 

etter blir vi hentet på flyplassen av lokal 

buss og sjåfør. En av våre lokale guider 

(skandinavisk talende)møter oss på fly-

plassen og følger med oss  til vi  har sjek-

ket inn på vårt hotell - Four Views Baía, 

som ligger i sentrum av Funchal. Rom med 

sjøutsikt kan bestilles mot å betale et 

tillegg pr person. Mer om hotellet kan 

dere finne her: www.fourviewshotel.com  
 

Dag 5 - 10, torsdag 1. - tirsdag 6. mars 

2018 : På Madeira / I Funchal / Utflukter: 

Frokost og middag på hotellet hver dag - 

og vi får 6 hele dager til å utforske våre 

omgivelser nærmere. Det blir lagt opp til 

et knippe av frivillige utflukter som vi 

ber om påmelding til når reisen bestil-

les: 
 

Dagen i Funchal og Botanisk Have 

Ved Sé Cathedral - et av de eldste monu-

menter i byen, starter vi vår bysightseeing 

til fots. Vi går opp til hovedgaten og inn i 

en vintaverna for å smake på den berømte 

madeiravinen. På veien videre til det loka-

le markedet, kan vi beundre den trivelige 

sjarmen som preger byen Funchal. I gam-

lebyen ser vi de små gatene og dørene 

 

11 dager : 25. februar - 7. mars  2018 



 

som på nesten kunstnerisk vis, er malt. Vi 

spiser et lett måltid før vi blir plukket opp 

av bussen for å kjøre til Botanisk Have. 

Retur til hotellet i god tid før middag. Pris 

kr 300,- pr person og tillegg for inngangs-

billett til Botanisk Have ca € 8,- pr person. 

Lunsj i gamlebyen i Funchal € 25,- pr per-

son. 
 

Til São Vicente og den nordlige kysten 

Første del av turen tar oss langs den sør-

vestre kysten av øya. Vi kjører opp til ut-

siktspunktet Cabo Girão, med en høyde på 

580 m.o.h. Navnet betyr på portugisisk 

«vend om klippen». Så følger vi den sørli-

ge kysten av Madeira til fjellene som skil-

ler sørlig og nordlig del. I Encumeada-

passet stopper vi og nyter utsikten til både 

nord og sør - det er meget vakkert! På 

veien til São Vicente passerer vi det som 

er verdens største laurbærskog, kalt Chão 

dos Louros. Vi fortsetter frem til São 

Vicente og stopper langs veien for å se på 

den imponerende kystlinjen. Vi får også 

muligheten til å besøke det vulkanske sen-

ter på øya, med grottene og vi vil lære oss 

mer om den vulkanske historien knyttet til 

øya. Vi kjører til Ribeira Brava hvor det 

blir lunsj. Etter lunsj vil vi besøke den 

idylliske fiskerlandsbyen Câmara de Lobos 

som ligger vakkert til i en bukt og hvor de 

små fiskebåtene er oppankret. Retur til 

Funchal og vårt hotell. Pris ca kr 350,- pr 

person og tillegg for lunsj € 16,- pr person. 
 

Halvdagstur til Nonnenes dal og Monte 

Vi starter turen med å ta oss opp til byg-

ningsterassen (belvedere) med den flotte 

utsikten, Eira do Serrado - som ligger 

1.095 m.o.h. Herfra har vi utsikt til de 

høyeste toppene på øya, og vi kan kikke 

ned til de små husene i Nonnenes dal. 

Omgivelsene minner oss om et vulkansk 

område, men er det ikke. Etter besøket 

vårt her, kjører vi til landsbyen i dalen for 

å gjøre et lite stopp. Turen fortsetter til 

Monte, kjent for sine sjarmerende hager 

og den praktfulle kirken med sarkofagen 

til og statuen av den siste keiser av Øster-

rike-Ungarn, Carl von Habsburg. Rett ne-

denfor kirken starter man også ut med de 

spesielle sledene man finner på Madeira. 

Alle som vil, får anledning til å kjøpe seg 

billett til en slik tur. Vi avslutter turen 

uansett i buss og kjører tilbake til hotellet 

for middag og overnatting. Pris kr 200,- pr 

person og for sledetur kommer der et til-

legg på ca € 20,- pr person. 
 

Dagstur Santana og fjellene på Madeira 

Først kjører vi opp til Camacha, senteret 

for håndverket knyttet til fletting på øya. 

Vi besøker et verksted som driver med slik 

fletting før vi fortsetter turen opp til den 

tredje høyeste toppen på øya - Pico do 

Arieiro, 1.810 m.o.h. Herfra har vi en helt 

spesiell utsikt ut over hele øya! Snart etter 

kommer vi til naturreservatet Ribeiro Frio 

og gjør et stopp for å se på den spesielle 

Laurisilva-skogen. Vi vandrer langs le-

vadaen til utsiktspunktet Balcões. På turen 

videre passerer vi São Roque do Faial på 

veien til Santana. Her får vi lunsj på en 

lokal restaurant, og etterpå fortsetter vi 

langs nordkysten til Porto da Cruz - en 

liten landsby beliggende ved siden av den 

gigantiske «ørneklippen» ; Penha d`Águia. 

Videre kommer vi til Machico, stedet hvor 

de første oppdagere steg i land i på 1400-

tallet. Byen er også den eldste byen på 

øya. Tilbake til hotellet for middag og 

overnatting. Pris ca kr 350,- pr person og 

tillegg for lunsj € 16,- pr person. 
 

Levada-vandring 

Bli med på en levada-vandring i en av de 

grønne dalene på Madeira. Mens vi rusler 

langs levadaen kan vi beundre de små 

jordflekkene som dyrkes og private hager. 

Etter vandreturen får vi smake en lokal 

drikk : Poncha. Turen karakteriseres som 

moderat vanskeligsgrad, den varer +/- 2 ½ 

time og distansen er +/- 7 kilometer. Pris 

ca kr 200,- og tillegg for smaksprøve. 
 

11. dag, onsdag 7. mars 2018 : Funchal - 

Lisboa - Oslo Lufthavn Gardermoen, buss 

sørover til Kristiansand og vestover til 

Stavanger: Svært så tidlig avreise og far-

vel med Funchal og Madeira for denne 

gang! Vår lokalbuss tar oss den korte veien 

frem til flyplassen og det blir ombordstig-

ning i flyet som kl 05.30 har avgang til 

Lisboa. Beregnet ankomst dit kl 07.10 og 

allerede kl 08.55 flyr vi videre til Oslo 

Lufthavn Gardermoen med beregnet an-

komst dit kl 14.00. Her venter vår egen 

buss og sjåfør oss - og straks etter baga-

sjeutlevering og innreiseformaliteter fort-

setter vi sørover forbi Oslo og langs E18 

mot Sørlandet og de respektive avstig-

ningssteder videre vestover. 

11 dager 

kun kr 13.550,- 
pr person ved påmelding før  

1. november 2017,  

deretter kr 14.550,- 
 

Avreisedato: søndag 25. februar 

2018 - retur onsdag 7. mars 
 

Turprisen inkluderer: 

 tilslutningsreise med buss fra ditt 

påstigningssted t/r Oslo Lufthavn 

Gardermoen 

 bussreiser og utflukter som be-

skrevet under oppholdet i Lisboa og 

på Madeira 

 velorientert reiseleder fra Risdal 

Touring med på hele turen 

 flyreise med TAP Air Oslo Lufthavn 

Gardermoen - Lisboa t/r og Lisboa - 

Funchal, Madeira t/r 

 totalt 10 hotellovernattinger i delt 

dobbeltrom m/ dusj/WC på 3-4 

stjerners hoteller i Lisboa og på  

Madeira 

 10 frokoster 

 9 middager/bufféter 

 2 enkle serveringer på flyet fra 

Oslo til Lisboa og motsatt vei 

 alle skatter, avgifter og bompeng-

er knyttet til fly– og bussreisene 
 

Dersom man ønsker rom med sjøut-

sikt på Madeira, kan dette bestilles 

mot et tillegg på kr 690,- pr person. 
 

Tillegg for enkeltrom kr 1.500,- pr 

person. Dersom man ønsker enkelt-

rom med utsikt til sjøen, er tillegget 

kr 1.990,- pr person. Prisen for en-

keltrom gjelder for totalt 10 netter. 
 

For deltakere som ønsker flytilslut-

ning til/fra Oslo Lufthavn Garder-

moen fra andre steder i landet, be-

stiller vi gjerne flybilletter mot at 

der betales et tillegg for billettene. 

 

På Madeira skal vi bo på Hotel Four 

Views Baía, les mer om hotellet: 

www.fourviewshotel.com 
 

Forbehold om endringer som følge 

av forhold utenfor vår kontroll! 

Booking :  37 93 15 15 

 


