
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zonnig Madeira!!, land van bloemen,zon en wijn. (24 april t/m 3 mei 2016) 

8 prachtige dagen op Madeira. Wat 'n mooi (ei)land, groen en vol bloemen, geweldig. 

We waren met een groep van 40 dames vanuit alle windstreken van Nederland maar 

supergezellig. Maandag, na aankomst, was de middag vrij gelaten. Iedereen kon zo lekker 

bijkomen en zachtjesaan wennen aan de warmte. 

Dinsdag een dagtocht. Eerst naar Camanche, bekend om z'n rieten manden, ( net Noorwolde werd 

er geroepen) en andere riet attributen. Vervolgens naar Pico d' Ariëro, 1818 m hoogte. We hadden 

prachtig weer dus boven ook een goed uitzicht, vanachter de koffie natuurlijk. 

En wie nog wilden konden nog verder te voet naar boven, de meesten wel, mooi!! 

Daarna gingen we noordwaarts richting Santana, bekend om z'n traditionele witte huisjes 

met fel gekleurde kozijnen en stro daken. Ieder huisje had een andere inhoud. 

De een met kaartjes en souvenirs de ander met drankjes, weer een ander met handwerk etc. 

Maar wij moesten wel weer door, dus verzamelen geblazen en koppen tellen. Yes.. weer 40. 

Weer terug in het hotel stond er een overheerlijk diner buffet te wachten. Dit was de hele 

week geweldig voor elkaar en ook aan de diëten werd super aandacht besteed. 

Op Koningsdag hebben we een boottocht gemaakt om dolfijnen te spotten, nou die hebben we 

gezien. Leuke dartele dieren die vlak voor de boot rondsprongen alsof ze tikkertje deden. De 

begeleiding had oranje sjaaltjes meegenomen en die waren ‘s morgens uitgereikt. Iedereen was 

dus goed herkenbaar en we moesten nogal eens vragen beantwoorden. " nee, dit keer geen 

voetbal, maar de verjaardag van onze koning" 

Vlak voordat we afmeerden riep de kapitein dit nog om en werd er het liedje "happy 

birthday" gedraaid, waarna de hele boot uit volle borst mee zong voor onze koning Willem 

Alexander. Verder hebben we die week alleen maar mooie, gezellige en leuke dingen gedaan. 

Een wijnproeverij (met mate natuurlijk) een bezoek aan een borduurfabriek, de overdekte markt 

in Funchal. Gewandeld met onze gids langs een levada. Een levada is een smal betonnen 

kanaaltje wat van boven naar beneden loopt om gereguleerd water af te geven voor de landjes 

en tuinen. De smalle onderhoudspaadjes langs de levada's worden gebruikt als wandelpaden, wel 

je goeie wandelschoenen aan. 

Ook hebben we natuurlijk het nonnendal, Curral das Freiras, bezocht, het dorpje Monte, Porto 

Moniz, Camera de Lobos, Pico dos Barcellos een folklore avond. 

En zijn heel veel dames met de toboggan 2 km door de straten van Monte naar beneden gezoefd, 

onder aanvoerderschap van twee mooie mannen van Madeira. Echt wel lachen. 

En natuurlijk was het gegil luid en duidelijk in de straten te horen en konden de achterblijvers 

ons zo prima volgen. Er waren ook een paar vrije middagen wat erg op prijs gesteld werd. 

Ja veel gezien en gedaan. Een land met veel mogelijkheden en n prachtige natuur.  

En een ruig binnenland met hoge bergtoppen. Geweldig. 

Na een goede terugvlucht en rustige bustocht terug is iedereen weer veilig en heelhuids uit de bus 
gestapt. 
 
Allemaal bedankt voor de mooie, gezellige reis op Madeira. 
Johanna en Hillie 
 


