
Gelegen in de Atlantische oceaan, ten westen van Afrika, 
kunt u dit prachtige subtropisch eiland, ook gekend als 
bloemeneiland, terugvinden. Geef uw ogen de kost en 
geniet van de ongerepte natuur en unieke panorama’s 
met bloemen, watervallen en berglandschappen.

Naast de adembenemende natuur gaan we ook de 
cultuur in de hoofdstad Funchal opsnuiven. We bezoeken 
het centrum met de kathedraal, een borduurwerk fabriek, 
de lokale markt en nog vele andere trekpleisters.

We prikkelen op deze reis ook graag uw smaakpapillen 
met een wijnproeverij, de lokale kastanje cake, 
kersenlikeur en de rum van Porto da Cruz.

Om af te sluiten kunt u ook nog de ‘Flower Festival 
Parade’ bijwonen. Met bloemen bedekte wagens trekken 
door de straten van Funchal begeleid door honderden 
met bloemen verklede mensen en magnifieke decors.

HOTEL: Allegro Madeira hotel 4* is een recent 
gerenoveerd hotel gelegen op 300 meter wandelen 
van de turkooisblauwe zee met boulevard en op enkele 
minuten rijden van de hoofdstad Funchal. Men kan er 
genieten van uitgestrekte zichten op de zee en de lokale 
keuken van Madeira. Kom even tot rust met een frisse 
cocktail of een verse vruchtensap op de 360e zicht 
rooftopbar van het hotel.

 27/04/2020 tot 04/05/2020 
 8 dagen

 PRIJS PER PERSOON

 
€ 1695dubbel

 

 
€ 1945single

Madeira

EERSTE 5 BOEKINGEN:

-€ 30 per persoon

• Reis in de bloemenmaand

• Nederlandstalige begeleiding 
door Fabienne Coppey

• Leuke mix van vrije dagen en 
uitstappen

• Tijdens de flowerfestival parade

Inbegrepen: Vluchten heen en terug met TUI Fly, 
Nederlandstalige begeleiding door Fabienne Coppey, alle 
vermelde transfers en excursies ter plaatse, 7 nachten verblijf 
in een 4* hotel, maaltijden in halfpension + 2 lunches 
inclusief, een wijn en rum tasting, luchthaventaksen en BTW. 

Niet inbegrepen: reis– en annulatieverzekering, persoonlijke 
uitgaven en fooien. 

Reis gegarandeerd vanaf min. 13 personen (max. 21 
personen). 

Formaliteiten: geldige identiteitskaart.58



Madeira

www.alleenreizenden.be
Een uitgebreid programma vindt u op: 

Dag 1: Brussel - Funchal (A)
Vertrek van onze vlucht vanuit Brussel. Aankomst op de luchthaven van 
Funchal en aansluitend transfer naar het hotel. Na de check-in maken 
we nog een wandeling langs de boulevard met onze reisbegeleidster. 
Welkomstdiner en overnachting in het hotel Allegro Madeira hotel 4*.

Dag 2: Funchal (O-A) 
Na het ontbijt gaan we op ontdekking door het stadscentrum van 
Funchal. We brengen een bezoek aan de kathedraal, een lokale 
markt, een borduurfabriek, de college kerk en een wijnkelder met 
wijnproeverij. Hierna bezoeken we de Botanische tuin. Deze tuin is 
belangrijk voor het behoud van de inheemse Madrileense planten 
waarvan sommige zeer zeldzaam zijn en in het wild al uitgestorven zijn. 
Na de lunch heeft u vrije tijd om de hoofdstad verder te verkennen. 
Avondmaal en overnachting in het hotel.

Dag 3: West-Madeira (O-M-A) 
Ontbijt. Vandaag bezoeken we een hele dag het westelijke deel van 
het eiland. We verkennen in de voormiddag het vissersdorpje Câmara 
de Lobos met zijn kleurrijke vissersboten, gaan naar het bekendste 
uitzichtspunt van Madeira, Cabo Girao, gelegen op een klif. Verder 
bezoeken we Ribeira Brava, een van de oudste dorpjes van Madeira, 
genieten we van een ander prachtig uitzicht op het plateau van Paúl 
de Serra en rijden we door het feeërieke Fanal. Om de voormiddag 
af te sluiten bezoeken we nog Ribeira da Janela, een gezellig 
landbouwdorpje met een rotsachtige kust en Porto Moniz bekend om 
zijn vulkanische meren. Na onze lunch keren we terug naar Seixal 
en rijden we door Sao Vincente en langs het Laurissilva bos, een 
inheemse laurierwoud. We stoppen nog even in Encumeada voordat we 
terugrijden naar het hotel. Avondmaal en overnachting in het hotel.

Dag 4: Eira do Serrado en Monte (O-A)
Na het ontbijt bezoeken we het uitzichtpunt Pico dos Barcelos. Van 
hier krijgt u een prachtig panorama op Funchalstad. We rijden verder 
naar Eira do Serrado voor nog een spectaculair uitkijkpunt. Na deze 
adembenemende zichten kunnen we een pauze goed gebruiken, we 
brengen een bezoek aan Curral das Freiras waar we een plaatselijke 
kersenlikeur en kastanje cake kunnen proeven. Na even onze 
smaakpapillen te prikkelen gaan we terug op avontuur en schuiven we 
de berg af in een typische rieten mand van Monte (toboggan). Na de 
middag heeft u vrije tijd. Avondmaal en overnachting in het hotel.

Dag 5: Oost-Madeira (O-M-A)
Na het ontbijt brengen we een bezoek aan Camacha een klein dorpje 
dat bekend is om zijn actieve folkloristische groepen. We reizen 
verder naar het uitzichtspunt Pico do Arieiro en Ribeiro Frio waar we 
een bezoek brengen aan de mooie forel boerderij en het Balcões 
uitzichtspunt. We stoppen in het pittoreske Santana, dat bekend staat 
voor zijn typische huisjes, voor onze lunch. Na de lunch rijden we door 
naar Porto da Cruz voor een bezoek aan het suikerrietmuseum waar 
we ook een rum tasting zullen doen. Voor we terugkeren naar Funchal 
brengen we nog een bezoek aan Machico. Avondmaal en overnachting 
in het hotel.

Dag 6: vrije dag (O-A) 
Na het ontbijt kunt u genieten van een vrije dag of op ontdekking gaan 
samen met onze reisbegeleidster. Avondmaal en overnachting in het 
hotel.

Dag 7: Vrije dag - bloemenfestival(O-A)
Ontbijt. Ook vandaag kunt u genieten van een vrije dag of verken de 
stad en volg de Bloemen parade samen met de reisbegeleidster. Met 
bloemen bedekte wagens begeleid door honderden met bloemen 
beklede mensen trekken vandaag door de straten van Funchal. 
Avondmaal en overnachting in het hotel.

Dag 8: Funchal - Brussel (O)
Ontbijt. Transfer naar de luchthaven van Funchal voor onze vlucht naar 
Brussel.

(O= Ontbijt; M= Middagmaal; A= Avondmaal)
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