
 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MADEIRA 
9 dagers tur 13. – 21. april 2023 

 
 

 



 

 

 

MADEIRA 9 dagers tur 13. – 21. april 2023 
 

 

Madeira er den vakre grønne øya som ligger et godt stykke ut i Atlanteren, nærmere bestemt 

545 km fra Nord-Afrika og 978 km fra Lisboa. Øya er svært frodig med en vegetasjon som er 

vel så Sør-Amerikansk som Europeisk. Her er det grønt og vakkert hele året og på mange 

måter er dette Atlanterhavets «tropiske» paradis. Det er aldri for varmt og aldri for kaldt. 

Øygruppen består av flere øyer, hvorav kun Madeira og sandøya Porto Santo er bebodd. 

Menneskene her er smilende, avslappet, høflige og gjestfrie. Stress ser ut til å være ukjent.  

 

I og med at Madeira ligger bare ca 55 mil utenfor kysten av Afrika når de gode og varme 

vindene herfra helt over til Madeira. Vi kan normalt forvente godt og varmt vær. Den mest 

hektiske turistsesongen er over, og vi vil oppleve Madeira og stemningen på denne tiden 

svært behagelig. Sørsiden av øya, hvor vi skal bo, er varmere og tørrere enn på nordsiden. 

Gjennomsnittstemperaturen i april/mai er på behagelige 18-19ºC, som er helt perfekt til 

både vandreturer og til å slappe av på stranden eller ved bassenget. Sjøtemperaturen vil 

være rundt 19ºC på denne tiden.  

 

Smartreiser har vært med grupper på øya ved mange anledninger og kjenner øya godt. 

Sammen med vår mangeårige guide Mara (se bildet til høyre) vil vi krydre turen med fyldig 

informasjon om det vi ser og opplever underveis. Mara er selv vokst opp på Madeira og har 

mye fascinerende å fortelle om folk og kultur på øya, og hun svært dyktig på det botaniske 

området. En meget hyggelig og behagelig guide som gir alt for at våre reisende skal få det 

meste ut av turen.  

 

Vi skal bo på Pestana Casino Park Hotel, et utmerket 5 stjerners hotell som ligger kun 8-10 

minutters gange fra hjertet av den største byen,  Funchal. Hotellet har et stort, pent og grønt 

hageområde med et stort utendørs basseng samt godt med solsenger. Fra hageområdet er 

det flott utsikt over byen, havet, og cruisehavna. Hotellet har også en større SPA-avdeling 

med innendørsbasseng, treningsrom, sauna og boblebad. Nytt av året er et flott basseng-

område på taket. Rommene er store og komfortable. Alle rom har balkong med stoler og 

bord. Vi bor 8 netter på samme hotell!  www.pestana.com/en/pestana-casino-park-hotel. 

  

Vi skal gå tre forholdsvis lette levadavandringer og får gjennom interessante bussturer 

oppleve øya fra øst til vest og fra nord til syd, både i høyden og langs kysten. Selvfølgelig skal 

vi også hygge oss med flere gode måltider sammen..  

 

Dette blir en avslappende tur hvor ingen av utfluktene starter før kl. 09:00 om morgenen. 

Noen turer er halvdags, mens andre bruker vi hele dagen på. Et par av dagene er satt av til 

streiftog på egen hånd eller f.eks. båttur til sandøya Porto Santo.  

 

 

Torsdag 13. april : Reisedag Norge - Madeira  

Reiseleder møter på Værnes og blir med på hele reisen. 

SAS,  Trondheim – Oslo  09:30 – 10:25   

TAP,  Oslo – Lisboa  12:50 – 16:00   

TAP,  Lisboa – Funchal  16:50 – 18:35  

 

Transfer til hotellet ved ankomst Madeira. 

  

 

 

 

 

http://www.pestana.com/en/pestana-casino-park-hotel


 

 

 

 

Fredag 14. april: Funchal (F,M) 

Etter en god frokost drar vi sammen til byen hvor vi skal spasere litt rundt for å gjøre oss kjent 

i Funchal. Vi stanser bl.a. ved det lokale ”Bondens marked”, som er fullt av spennende farger 

og dufter fra lokale blomster og frukter. I de to øverste etasjene selges tropisk frukt, 

grønnsaker og krydder, mens fisk og kjøtt selges i underetasjen. Vi går igjennom den 

sjarmerende gaten Rua Santa Maria i gamlebyen, hvor mange av inngangsdørene er dekorert 

med morsomme malerier av lokale kunstnere.   

 

Vi stopper også ved katedralen i Funchal, som er hovedkirke for katolikkene på Madeira. 

Katedralen er fra det 15. århundre, og et av få byggverk på øya som er bevart så å si uforandret 

fra denne perioden. Funchal er en viktig cruisehavn, og nesten daglig ligger en eller flere av 

disse store båtene ved kai her. Båtene går stort sett i trafikk mellom Middelhavet og 

Kanariøyene. På byturen får vi også muligheten til å smake på søt madeiravin fra et av de 

tradisjonsrike vinhusene, som også eksporterer denne type vin til utlandet. Disse 

dessertvinene er kjent for sin utmerkede smak og kvalitet.  

 

Om ettermiddagen har vi helt fri til å slappe av og gjøre oss kjent med hotellet, byen eller 

nærområdet. Kanskje er det fristende å prøve noen av hotellets velværefasiliteter eller bare 

slappe av ved bassenget i den vakre hagen. Felles middag på hotellet. 

 

Lørdag 15. april: Funchal og omegn (F) 

Denne halvdagsturen vil gi oss nye interessante naturopplevelser og mektige inntrykk. Vi 

starter dagen ved den mørke lava & rullesteinstranden Praia Formosa og går havpromenaden 

herfra til fiskerlandsbyen Camara de Lobos. Winston Churchill var ofte gjest her og malte 

mange av sine bilder med motiv herfra. Videre fortsetter vi opp i høyden til Eira do Serrado 

som ligger 1094 moh., og nyter en spektakulær utsikt mot havet og ned i dalen Curral das 

Freiras, kanskje best kjent som Nonnenes dal. Til dette stedet knytter det seg også en 

spennende historie om pirater og flyktende nonner som vi får høre på veien opp hit. Vi kjører 

gjennom skog med mye eukalyptus og gyvelbusker. Vi drar videre til landsbyen Monte, som 

ligger høyt oppe i åsen bak Funchal og har fin utsikt over hovedbyen på øya. Den vakre 

sognekirka her er vel verdt et besøk. Bussen kjører så tilbake til hotellet.  

 

Tips til ettermiddagsutflukt på egen hånd:  

 

Fra Monte har du muligheten til å ta den berømte aketuren med slede ned de brosteinsbelagte 

gatene til Livramento som ligger nærmere sentrum. Her oppe i Monte kan man også besøke 

den tropiske hagen, Jardim Tropical og videre ta gondolheisen ned til sentrum eller den 

botaniske hagen. Fra gondolheisen har du en spektakulær utsikt over byen. Om du velger å 

besøke hagen, ta slede eller gondolheis så betales det ekstra på stedet.  
 

Søndag 16. april: Pico do Arieiro / Levada / Porto da Cruz (F,L) 

Pico do Arieiro er den nest høyeste toppen på øya med sine 1810 meter over havet. Om været 

er bra kan vi nyte en fantastisk utsikt, ja faktisk kan vi se helt til Porto Santo, naboøya, som 

ligger 30 nautiske mil mot nord. Besøkssenteret her oppe har en fin, liten utstilling om 

Madeiras helt spesielle og særegne fugl, Petrellfuglen.  Denne fuglen hekker her oppe om 

sommeren, men resten av året vet man lite om hvor den befinner seg. Her oppe i høyden er 

lufta spesielt god og finner vi mange vakre fjellblomster. For de sprekeste kan det bli tid til å 

gå en 45 minutters tur i dette vakre fjellandskapet. Videre kjører vi ned gjennom vakre skoger 

til nordsiden av øya.    

 



Dagens levadavandring starter i Refertas ikke langt fra byen Porto da Cruz. Herfra går vi på en 

flott, åpen levada ca. 6-7 km frem til utkanten av den lille byen Faial. Levadaene vi skal gå på, 

er same stien/veien som oppasseren gikk på som kontrollerte at det var fri flyt i vannkanalene. 

Disse veiene er for det aller meste flate og fine og det er nesten ikke høydeforskjell. På denne 

levadaen har vi en praktfull utsikt mot havet og  over kulturlandskapet hvor det dyrkes hele 

året på alle store og små, flate og bratte åkerlapper. Vi ser også majestetiske og ville 

klippeformasjoner helt ut mot nordkysten. Underveis vil guiden fortelle oss mye om de planter, 

grønnsaker og frukttrær som vi ser langs veien. Dette er en hyggelig, 2,5-3 timers spasertur 

langs en ganske åpen levada med et bemerkelsesverdig frodig landskap. Pikniklunsj. Vi går ca. 

7 km totalt.  

 

Neste stopp blir Santana. Dette er kanskje den mest kjente og bemerkelsesverdige byen når vi 

tenker på bilder fra Madeira, med de særegne, fargerike husene med stråtak. Flere av disse 

husene er enda i bruk. Her spiser vi vår medbrakte pikniklunsj. Om været er bra så avslutter vi 

dagen med avslapping og gjerne et bad ved den gyldne sandstranden i Machico. 

 

Mandag 17. april: Funchal (F,M) 

Dagen er til egen disposisjon. Kanskje har du lyst til å gå inn til sentrum og utforske på egen 

hånd eller benytte deg av de mange tilbudene som finns på hotellet? Funchal er en liten, 

overkommelig by, trivelig og det er lett å ta seg fram her på egen hånd. Om det meldes bra vær 

vil reiselederen legge til rette for en ekstra vandretur i områdene helt øst på øya, i et åpent, 

vakkert åpent område med spektakulære klippeformasjoner. (Denne utflukten betales på 

stedet). Om kvelden inviteres du med på en morsom Fadoaften med middag på en liten, intim 

familiedrevet restaurant hvor familien både synger og serverer.  

 

Tirsdag 18. april: Levadavandring og Porto Moniz (F) 

Vårt første stopp blir ved Cabo Girão - den høyeste havsklippen i Europa (580 m.o.h.) -og den 

nest høyeste i verden. Stedet er omkranset av duftende eukalyptusskog og vakre 

markblomster. Herfra har vi en praktfull panoramautsikt over fiskerlandsbyen Câmara de 

Lobos, og vi kan se nesten helt til Funchal. Som bakteppe har vi det endeløse vakre og dypblå 

havet. Langt under denne klippen, i det som en gang var en regelrett steinrøys, er det 

møysommelig anlagt små jordbrukslapper, kalt fajas. Her dyrkes det bananer, bønner, poteter 

og tropiske frukter. I morgen skal vi ta en gondolheis ned på en slik fajas. 

 

Et lite stykke herfra starter vi dagens levadavandring på Levada Nuevo. Vi skal gå ca. 5 km og 

bruke ca. 2 timer på det.  Etter denne fine vandringen fortsetter vi med bussen vestover mot 

Ribeira Brava hvor en bratt vei vil føre oss opp til høyfjellsletta Paul da Serra. Hvem skulle tro 

at det var et slikt flatt, fint slettelandskap på denne fjellrike øya? En gang i tiden tenkte de til 

og med å bygge øyas flyplass her oppe. Men planene ble skrinlagt da det i løpet av året er alt 

for mange tåkedager her oppe.  

 

De fleste av øyas kyr går på beite her oppe i høyden. Vi er på ca. 1000 moh. nå, og på en klar 

dag er det mulig å se både nord- og sørkysten av øya. Fra sletta kjører vi ned på nordvest-sida 

av øya til den sjarmerende lille byen Porto Moniz som ligger omkranset av høye klipper og 

vakre, små gårdsbruk. Her nede ved havet har de bygd opp noen utrolig flotte, store 

saltvannsbasseng mellom spennende, vulkanske klippeformasjoner. Vi setter av god tid her til 

å spise litt, rusle litt rundt eller slappe av ved badeanlegget. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Onsdag 19. april: Levadavandring og Faja dos Padres (F)  

I dag kjører vi litt vest for Funchal til Quinta Grande for å gå på «Levada da Norte», En tur som 

tar ca. to og en halv time. Vi går ca 6 km langs den vakre kanalen med rennende vann. Vi går 

gjennom flere typer skog bla. laurbærskog som Madeira er så kjent for og forbi mindre 

bebyggelser. Bussen møter oss ved enden av vandreturen og herfra er det bare ca. 20-30 min. 

frem til Faja dos Padres. I tidligere tider var dette anlegget nede ved sjøen ganske utilgjengelig 

men i dag kan vi ta en gondolheis på 3-4 min ned til de vakre frukt- og grønnsakhagene som 

ble anlagt av hardt arbeidende munker for mange år tilbake. Vi slår oss ned ved restauranten 

for de som ønsker å kjøpe seg litt å spise, eller nede på piren for de som ønsker seg en dukkert. 

Her går man rett ut i havet via trapper. Vi er tilbake i Funchal ved 15-16:00 tiden.    

 

Torsdag 20. april: Funchal (F,M) 

Fridag i Funchal. Den spesielle sandøya Porto Santo ligger bare noen timer unna 

med ferje, så en dagstur hit er absolutt også mulig og kan ordnes på stedet.   

Avskjeds middag på en god restaurant inne i Funchal.  

 

 

Fredag 21. april: Hjemreise Madeira – Norge (F)  

Avreise fra hotellet. 

Funchal – Lisboa,  09:50-11:30 

Lisboa – Oslo,  12:50-17:50 

Oslo – Trondheim, 19:30-20:20 

 

Hvis andre sluttdestinasjoner enn Trondheim så blir det tilslutnings fly fra Gardermoen. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heimdalsveien 2 C 
7080 Heimdal 
Tlf: 72 59 62 10 
post@smartreiser.no  

Reiseleder Arve Mork 
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Påmelding:             MADEIRA 9 dagers tur 13. – 21. april 2023 
Reisende 1 Reisende 2 
Etternavn (som skrevet i passet)  
 

 
Fornavn (som skrevet i passet) 
 

 
Adresse 
 

 
Postnummer               Poststed 
 

 
Telefon/mobil                                                Fødselsdato  (dd.mm.åå) 
 

 
Epostadresse 
 

 
Avreiseflyplass 
 

 
Reiseforsikringsselskap                                 Polisenr.  
 
 

 Etternavn (som skrevet i passet) 
 

 
 Fornavn (som skrevet i passet) 
 

 
 Adresse 
 

 
 Postnummer               Poststed 
 

 
 Telefon/mobil                                                   Fødselsdato (dd.mm.åå) 
 

 
 Epostadresse 
 

 
 Avreiseflyplass  
 

 
 Reiseforsikringsselskap                                 Polisenr. 
 

Ønsker å bo i     Dobbeltrom                        Enkeltrom                                              Ønsker å dele rom med: 
 
                                                                                                                             
De som melder seg på alene men ønsker halvt dobbeltrom, blir belastet enkeltromstillegg dersom antallet som ønsker å dele ikke går opp. 

Tilleggsopplysninger: Informasjon om helse/allergier, bonuskort, m.m.  

 

Vi tar forbehold om uforutsette pris- og programendringer. For øvrig henvises til våre gjeldende bestemmelser for gruppeturer. 
Sjekk at din avbestillingsforsikring er i orden, FØR du begynner å betale inn på turen, ellers vil den ikke dekke dine innbetalinger. 
Kredittkortbelastning + 2% av turens pris. Smartreiser er medlem av Reisegarantifondet. 

Pris per person fra Trondheim kr. 21.950 
Fra Oslo kr. 21.050- 
For reiser fra andre norske byer, be om pris. 

Enkeltromstillegg kr 6.800,-    
 
Det tas forbehold om uforutsette program- og 

prisendringer 

 
Personer som reiser alene kan bestille del av dobbeltrom. 
Hvis ikke en person av samme kjønn kan dele må man 
betale enketromstillegg. 
Prisene er basert på en gruppe på minimum 20 betalende 
personer.  
Depositum kr. 3000 betales ved påmelding. Faktura 
utsendes. 
Husk avbestillings- og reiseforsikringer!  
 
Alt dette er inkludert i prisen: 

• Reiseleder fra SmartReiser er med på hele turen 
(reiser fra Trondheim). 

• Flyreisen SAS/TAP Trondheim – Lisboa - Madeira – 
Trondheim, turistklasse. 

• 8 netter på Pestana Casino Park hotell. 

• 2 netter på Baia hotell i Cascais.  

• Transport i henhold til programmet. 

• Måltider ifølge programmet, se programbeskrivelse 
(F= Frokost, L= Lunsj, M=Middag). 

• Sightseeing og utflukter ifølge programmet. 

• Lokal guide på utfluktene 

• Praktisk reiseinformasjon.  

• Kjente flyskatter per 01. september 2022 
 

Ikke inkludert i prisen/tillegg: 

• Tips til guide og sjåfører.  

• Måltider som ikke er beskrevet med F,L,M. 

• Utflukter og inngangsbilletter utenfor 
programmet. 

• Avbestillingsforsikring og reiseforsikring. 

• Evt enkeltromstillegg. 
 

 
Kan bestilles mot pristillegg: 

• Enkeltrom.  
 
Avbestillingsregler: 
Fra bestillingstidspunktet til 12.02.2023 refunderes 
depositumet minus kr 1.500,- p.p. 
Fra 13.02.-28.02. er depositumet tapt.  
Fra 01.03.-12.03. refunderes 50% av innbetalt tur 
beløp.  
Fra 13.03. belastes 100% av totalsummen. 
 
Reiseleder: Arve Mork fra SmartReiser 
 
Påmelding sendes snarest til:  
SmartReiser AS,  
Heimdalsvegen 2C,  
7080 Heimdal 
Telefon: 72596210,    
E-mail: post@smartreiser.no 
 

MADEIRA 9 dagers tur 13. – 21. april 2023 
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Generelle betingelser for deltagelse på SmartReiser's pakketurer. 

Samtlige av våre reiser blir arrangert i flg Lov om pakkereiser av 25.8.1995, 

§ 2-1. Vilkårene er utformet iht lov om pakkereiser ("Pakkereiseloven") og 

Barne- og Familiedepartementets forskrifter til loven, ("Forskriftene") og 

supplerer bestemmelsen i loven og forskriftene. Kunder som bruker 

pakkereiser helt eller i det vesentlige i forbindelse med forretningsdrift, 

forskning eller profesjonelle konkurranser, kan ikke pårope seg de 

rettigheter han eller hun måtte ha etter Lov om pakkereiser. 

 

Bestilling og betaling 

Ved bestilling betaler kunden et i programmet angitt depositum. Dette 

depositum varierer i størrelse etter turens lengde og innhold.  

Depositum kommer til fradrag ved betaling av restbeløpet. Den oppgitte pris 

for reisen omfatter alle kjente avgifter, gebyrer og/eller skatter ved 

programtrykk. Pris for eventuell avbestillingsbeskyttelse og/eller 

reiseforsikring kommer i tillegg til pakkereisens pris. Det samme gjelder for 

eventuell tilslutningsreise som ikke er en del av pakkereisen. 

Prisen som er avtalt kan bli justert opp dersom det i tiden mellom 

avtaleinngåelse og avreise skjer endringer i valutakurser og flyselskapenes 

og andre underleverandørers betingelser utenfor SmartReisers kontroll. 

 

Avbestilling 

Alle avbestillinger må bekreftes skriftlig. Som avbestillingsdato regnes den 

dato SmartReiser mottar skriftlig avbestilling. Avbestillingsreglene for din 

aktuelle reise står øverst på påmeldingsskjemaet. Gjem denne delen. 

 

Avbestillingsbeskyttelse 

Kunden er selv ansvarlig for avbestillingsbeskyttelse gjennom  eget 

forsikringsselskap som sikrer kunden mot store kostnader ved akutt, 

uforutsett og alvorlig sykdom, død eller ulykkeshendelse for den reisende 

eller nærmeste familie (ektefelle, registrert partner, samboer, barn, foreldre, 

svigerforeldre eller søsken). 

Har kunden en slik avbestillingsbeskyttelse, refunderes i slike tilfeller det 

innbetalte beløp fra forsikringsselskapet, med fradrag av prisen for 

avbestillingsbeskyttelsen og evt. egenandel, så snart gyldig legeattest er 

fremskaffet av kunden. 

Kansellering/endring av reisen 

Arrangøren kan kansellere eller endre en reise uten erstatningsansvar, 

dersom han kan godtgjøre at den ikke 

kan gjennomføres som følge av hindringer som ligger utenfor hans kontroll, 

og som han med rimelighet ikke kunne ventes å ha tatt i betraktning da 

avtalen ble inngått, og som verken arrangøren selv eller noen han er 

ansvarlig for , kunne unngå eller avverge følgene av. Arrangøren skal 

samtidig opplyse kunden om hans rett til å heve kjøpet av reisen dersom 

endringene medfører at reisen vil lide av vesentlige mangler for kunden etter 

endringen, eller å kreve prisavslag dersom reisen vil bli mangelfull. Har 

kunden ikke påropt seg denne retten innen tre dager etter at melding om 

endringen er kommet frem, mister han retten til å heve kjøpet eller kreve 

prisavslag 

 

 

Kunden har rett til å heve kjøpet om uforutsett pristillegg blir på over 10%. 

Evt. kansellering av avgang pga. for dårlig inntegning vil skje senest 14 

dager før planlagt avgang, kunden vil da få hele sitt innbetalte beløp 

refundert. 

Forsinkelser, streiker og andre Force Majeure situasjoner. 

SmartReiser er ikke ansvarlig for følgene av forsinkelser eller annen 

manglende oppfyllelse av tjenester og ytelser fra flyselskaper eller andre 

underleverandører utover den refusjon som kan oppnås av den ansvarlige. 

SmartReiser er således ikke ansvarlig for kanselleringer eller forsinkelser 

som følge av dårlig vær, teknisk svikt, streiker, konkurser, terrorhandlinger 

etc., men vil i slike tilfeller søke å finne gode alternative løsninger. 

SmartReiser vil også så langt det er mulig være den reisende behjelpelig 

med å få ordnet videre forbindelse, evt. endret i tilfelle det opprinnelige 

fastlagte reiseopplegget må fravikes. Dersom den reisende ikke kan 

gjennomføre videre reisen grunnet ovenfor nevnte forhold, er ikke 

SmartReiser ansvarlig for noen type av økonomisk kompensasjon. Den 

reisende kan kun reise krav mot Smartreiser på bakgrunn av feil som har 

direkte årsak i grov uaktsomhet utvist av egne ansatte. 

Forsikring / Vaksinasjoner / Visum  

Den reisende må selv sørge for de nødvendige forsikringer som 

avbestillings-, reisegods-, reisesyke-, ulykkes-, og ansvarsforsikring, 

vaksinasjoner og visum der det er nødvendig.  

Reklamasjoner 

Dersom den reisende mener å ha grunn til å klage på arrangementet, må 

forholdet påvises underveis for reiseleder, guide eller representanter for 

hotell eller transportselskap som vil søke å rette opp eventuelle feil på 

stedet. 

Tvistebehandling 

Dersom det mellom arrangør og den reisende oppstår uenighet om 

forståelsen av kontakten eller arrangørens reisevilkår for øvrig, og tvisten 

ikke kan løses i minnelighet, kan den reisende bringe saken inn for 

Reklamasjonsnemnda for pakkereiser innen 4 uker etter at endelig svar fra 

arrangøren foreligger. Lov om Pakkereiser og Overenskomst mellom Den 

Norske Reisebransjeforeningen og Forbrukerombudet. 

Forbehold om endringer og feil 

Vi tar forbehold om endringer av priser samt opplysninger gitt i brosjyren 

eller på Internett. Det tas også forbehold om eventuelle trykkfeil i brosjyre 

materiell og brev. 

SmartReiser AS 

Heimdal Stasjon  

7080 Heimdal 

Tlf. 72596210 

SmartReiser er medlem av Reisegarantifondet og stiller til enhver tid den 

lovbestemte garanti til Reisegarantifondet.  

 

Påmeldingen sendes:  
 
SmartReiser AS 
Heimdalsvegen 2C,  
7080 Heimdal 
Telefon: 72596210,    
E-mail: post@smartreiser.no 


