Premium

MADEIRA
2-9 november 2019
En flytande blomsterkrona i Atlanten som förenar intensiv grönska och majestätiska berg med en
semestervänlighet utöver det vanliga.
Mängder av blomsterarter, oregano, eukalyptus, vin- och fruktodlingar formar ett grönt hav av väldoftande
växter på sluttningarna och i dalgångarna mellan de imponerande bergen. Addera Madeiras unika urskog,
upptagen på UNESCO:s världsarvslista, det långa nätet av levador som transporterar vatten från bergen ut till
terrassodlingarna samt den vilda kusten med hisnande klippväggar och skönhetsupplevelsen är i det närmaste
total.

En resa till Madeira är nu inte bara storslagen natur och överdådig blomsterprakt. Öns välrenommerade
gästfrihet samt hundraåriga traditioner och service har blivit något av Madeiras adelsmärke. På Madeira
går turismen hand i hand med naturen och här har man hittat en välavvägd balans mellan antalet
besökare, det inhemska dagliga livet och den mäktiga naturen. Madeira bjuder bl.a. på behagligt
subtropiskt klimat, betagande naturscenerier, minnesvärda utflykts- och vandringsupplevelser, god mat,
beundransvärd gästfrihet och ett natur- och kulturarv i harmoni med moderna semesterfaciliteter.
Förutsättningarna för en upplevelsefylld och njutningsrik semester är helt enkelt utmärkta på Madeira.

Dag 1
Gemensam avresa från Norrtälje för färd mot Arlanda.
Ankomst till Funchal. Flygtid c:a 5 timmar. Transfer till vårt femstjärniga hotell
Pestana Casino Park. Härifrån bjuds en härlig utsikt över hamnen och Atlanten och
utgör kort och gott en utmärkt miljö för bekymmersfri avkoppling. Dessutom erbjuds
ett härligt Spa av hög klass med bl a inomhusbassäng, jacuzzi, bastu, turkiskt bad,
gym och möjlighet till en lång rad av njutningsfulla hälso- och skönhetsbehandlingar.
Hotellet ligger vid ortens absoluta centrum med sitt rika och trivsamma utbud av
restauranger, barer, terrasserveringar, affärer och semesterattraktioner på
gångavstånd. Efter incheckningen har ni tid för att på egen hand bekanta er med
hotellet och dess omgivningar. Vi samlas för ett välkomstmöte med Solresors guider
innan det på kvällen bjuds en välkomstmiddag med dryck i hotellets restaurang.
Dag 2
"Nunnornas dal & Botaniska trädgården". Vår förmiddagstur idag börjar i den
välkända botaniska trädgården där vi under en gemensam promenad berättar om
öns fantastiska blomsterprakt. Här finns också tid att se sig om på egen hand innan
det bär upp i bergen till Nunnornas dal. Genom årtusenden har naturen skapat
denna djupa dalgång och längs vägen är utsikten enastående. Vi avslutar dagen med
en gemensam middag på hotellet (öl/vin/vatten är inkluderat).
Dag 3
"Stadstur i färgstarka Funchal". Under eftermiddagen bekantar vi oss med Madeiras
huvudstad Funchal genom en guidad stadsrundtur till fots och i buss. Vi får bl.a.
uppleva den charmfulla stadskärnan med gamla byggnader, parker, gågator och torg.
Vi avslutar dagen med middag med öl/vin/vatten i hotellets restaurang.
Dag 4
"Vilda vackra västra Madeira". Denna dagsutflykt inleder vi med ett besök vid
havsklippan Cabo Girão. Utsiktsbalkongens glasgolv bjuder på hisnande vyer. Vi följer
kusten mot Ribeira Brava innan vi tar vägen norrut mot São Vicente för en
bypromenad. Lunchen avnjuter vi i byn Porto Morniz. Därefter går färden upp i
bergen igen där vi stannar och beundrar utsikten vid Fonte do Bispo över grönskande
dalgångar i Rabacal-dalen.
Dag 5
Dagen fri för egna strövtåg. Vi samlas på kvällen för en gemensam avskedsmiddag på
hotellet
Dag 6
Denna dag lämnas fri för egna aktiviteter. Utflyktsförslag: Kontrasterna på östra
Madeira. Denna utflykt bokas och betalas på plats.
Dag 7
Förmiddagen lämnas fri för egna aktiviteter. På kvällen är det dags för
"Madeiraafton". Under en helkväll beger vi oss till restaurang O Lagar i Estreito de
Camara de Lobos väster om Funchal. Här upplever vi den genuina atmosfären på
Madeira, när vi avnjuter en av öns verkliga lokala specialiteter espetada, ett
meterlångt grillspett tillagat över öppen eld. Under kvällen underhåller en lokal
folkloregrupp med sång och dans
Dag 8
Hemfärd mot Arlanda och buss tillbaka till Norrtälje.
Dagsprogrammet är preliminärt och dagarna för olika arrangemang kan komma att ändras. Slutgiltigt program
erhåller du vid ankomst till resmålet.
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Färdledare från Norrtelje Resebyrå
Bussresa Norrtälje-Arlanda t/r
Flyg med SAS t/r
Transfer flygplats-hotell t/r
Sju nätter på Hotel Pestana Casino Park*****
Boende i dubbelrum med balkong och delvis havsutsikt
inkl. frukost och fyra middagar i hotellets restaurang inkl.
dryck.
Utflykt: Stadstur i Funchal.
Utflykt: Nunnornas Dal och Botaniska trädgården.
Utflykt: Vilda vackra Madeira. (trerätters lunch med dryck
ingår)
Utflykt: Madeiraafton (middag med dryck ingår)
Skandinavisktalande reseledare

Pris per person:

11 895:-

Tillkommer:
Avbeställningsskydd: 325:Reseförsäkring: 281:-/639:Enkelrumstillägg: 2.300:-

