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Wie Funchal bezoekt kan niet onverschillig blijven voor de schoonheid van het landschap en de gastvrijheid van de
bevolking. Deze 500 jaar oude stad heeft heel wat plekjes die een bezoek waard zijn en die u zeker niet mag
missen…
De hoofdstad van de Região Autónoma da Madeira (autonome regio Madeira) is gelegen aan de zuidkust van het
eiland, in een prachtige baai met dezelfde naam. Funchal ontving haar eerste stadskeur in het midden van de 15e
eeuw en heeft haar naam te danken aan de venkelplant (funcho), die in die streek veelvuldig voorkomt.
Funchal werd een belangrijke handelshaven, eerst voor de rietsuiker- en bananenhandel en later voor de
madeirawijn. Het was ook een verplichte stopplaats tijdens de ontdekkingsreizen. Door het milde klimaat het hele
jaar rond, werd het al snel een van de geliefkoosde vakantiebestemmingen voor de Europese elite.
Tegenwoordig is Funchal een bruisende wereldstad met een rijk verleden waar veel is te zien en te bewonderen,
zoals de historische centra van de deelgemeenten São Pedro, Santa Maria,of Sé, waar u aangename wandelingen
kunt maken. Funchal heeft ook cultureel veel te bieden en beschikt over verschillende interessante musea en
culturele centra.
U mag zeker de Mercado dos Lavradores niet missen, waar de smaken en geuren van bloemen en fruit zich
vermengen met de drukte van een overdekte markt.
Aangezien Funchal is bekend als de “tuin aan zee” mogen we zeker de tuinen niet vergeten, zoals de Jardim Botânico
of de Jardim da Quinta do Palheiro Ferreiro, beiden met planten die afkomstig zijn uit de hele wereld.
Niets beter dan een ritje met de kabelbaan om de schoonheid van de stad en de omgeving te bewonderen. U kunt
kiezen tussen de kabelbaan die Monte verbindt met de Jardim Botânico of met het stadscentrum. Op Monte
aangekomen is de afdaling in een “carro de cesto” (rieten mand op soort skilatten) een must.
Terug in het centrum van de stad komen we langs de Marina (jachthaven) van Funchal waar we zeilboten zien en iets
verderop cruiseschepen uit de hele wereld.
Er is heel het jaar rond een uitgebreid aanbod toeristische evenementen en activiteiten. De belangrijkste zijn het
Carnaval, het Festa das Flores (bloemenfeest) en de eindejaarsfestiviteiten. Maar er is nog veel meer te doen in
Funchal: golfen, tennissen, duiken, sportvissen, paardrijden of boottochtjes maken zijn slechts enkele van de
mogelijkheden. Funchal beschikt ook over een groot aantal terrasjes en restaurants op historische plaatsen, waar u
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kunt genieten van een verfrissend drankje of van een van de typische streekgerechten.
Wat u ook verkiest, u kunt relaxen en genieten van de charme en de uitstekende voorzieningen die deze stad te
bieden heeft. U zult ook de gastvrijheid van de bewoners van Madeira ontdekken in het gevarieerde aanbod van
hotels waar u zich thuis zult voelen.
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