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8 dagen / 7 nachten
halfpension

Afreisdata Prijs per persoon
(op basis van 2-pers.-kamer)

10 mei 21 € 1045 

09 augustus 21 € 999 

20 september 21 € 999 

Toeslag Prijs per persoon

Eenpersoonskamer
- 10 mei 21
- 09 augustus 21
- 20 september 21

€ 280
€ 255
€ 255

Volpension € 190

Excursiepakket € 120

Luchthaventransfer (per traject) € 35

Opstapplaats: luchthaven (definitieve vluchturen bij uw reisdocumenten)

Dag 1 • België - Funchal
We nemen onze vlucht naar Funchal. Bij aankomst op de luchthaven worden we door onze plaatselijke gids verwelkomd en nemen we onze 
transfer naar Funchal. We logeren in het ****hotel Oceans Garden.

Dag 2 • Funchal (halve dag)
We beginnen met een stadswandeling in Funchal, meer bepaald aan de traditionele overdekte markt met een groot assortiment aan 
bloemen, fruit en groenten. Op de vismarkt heerst een drukte onder de vissers die hun verse vangst deskundig in moten hakken. Nadien 
bezoeken we de kathedraal van Funchal, maken we kennis met het Madeirees borduurwerk en proeven we de gekende Madeirawijn.

Dag 3 • Westelijk Madeira Ponta do Sol - Porto Moniz - Sao Vicente (ganse dag, middagmaal inbegrepen)
We rijden naar Camara de Lobos, een klein vissersdorpje en trekken dan verder naar Ribeira Brava en Ponta do Sol voor een bezoek aan 
een bananenplantage. Aansluitend laten we ons overweldigen in Porto Moniz, dat beschouwd wordt als één van de mooiste plekjes van 
Madeira. Deze site is vooral gekend voor zijn natuurlijke zwembaden en grillige kust met lavarotsen. Aansluitend bezoeken we Sao Vicente, 
een pittoresk plaatsje gelegen in een dal in het noorden. Na de middag rijden we doorheen een prachtig decor naar de col de Encumeadra 
en de Cabo Girao, de hoogste klif ter wereld.

Dag 4 • De charme van de tuinen van Quintas (halve dag)
Madeira wordt terecht het bloemeneiland genoemd en daar zal ons bezoek aan de Quinta do Bom Sucesso ons ook van overtuigen. Op 
dit landgoed kunnen we maar liefst 35000 m2 aan bloemenpracht aanschouwen, een bonte verzameling van alle soorten die op het eiland 
voorkomen, een echte aanrader dus! Onder het gezang van de verschillende vogels die het eiland rijk is, wandelen we vervolgens door de 
Quinta do Lago.

Dag 5 • Funchal
We genieten volop van de faciliteiten van het hotel en kunnen in onze vrije tijd Funchal op eigen houtje verder verkennen.

Dag 6 • Cruise op de Santa Maria (halve dag)
Vandaag wanen we ons even Christoffel Columbus. We varen net als de ontdekkingsreiziger langs de Madeirese kustlijn met een replica van 
zijn schip de “Santa Maria”. Liefhebbers hebben de mogelijkheid om te zwemmen in de Atlantische Oceaan.

Dag 7 • Funchal
We genieten nog even met een vrije dag na in Funchal.

Dag 8 • Funchal - België
We nemen onze transfer naar de luchthaven voor onze terugvlucht naar België.

HOTEL OCEAN GARDENS****
Ligging: perfecte & rustige locatie met een magnifiek uitzicht over de baai 
van Funchal, centrum bereikbaar met openbaar vervoer of pendelbus
Uitrusting: elegant hotel met receptie, lift, restaurant, bar/lounge, tuin, 
zonneterras, dakterras, buitenzwembad met ligstoelen, spa-ruimte met 
o.a. sauna, solarium, jacuzzi, massages & schoonheidsbehandelingen 
(tegen betaling), comfortabele kamers met badkamer met douche, toilet en 
haardroger, tv, kluisje, minibar, koffie- & theefaciliteiten, airco
Maaltijden: ontbijtbuffet, ’s avonds een 3-gangen menu of buffet

INBEGREPEN
• Vluchten Funchal heen en terug
• Transfers met plaatselijke autocar van luchthaven naar hotel
• Halfpension vanaf de 1e dag het avondmaal t.e.m. de 8e dag het ontbijt.
• Begeleiding door een plaatselijke Nederlandstalige begeleider

NIET INBEGREPEN
• Excursiepakket:

 - 1/2 dag Funchal
 - 1/2 dag de botanische tuinen van Quintas
 - 1/2 dag cruise op de Santa Maria
 - 1 dag westelijk Madeira (incl. maaltijd)

PRAKTISCHE INFORMATIE
• Bij boeking de identiteitsgegevens van alle deelnemers doorgeven
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