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Een rondje Madeira
Hoewel Madeira een kleine oppervlakte heeft, is het eiland rijk aan majestueuze scenario’s van een
ongekende schoonheid. Huur een auto en ontdek de betovering en de mooie hoekjes van deze drijvende
tuin!
Wanneer u uit Funchal vertrekt en naar het westen rijdt, komt u bij het vissersdorpje Câmara de Lobos en kaap
Cabo Girão, het hoogste voorgebergte van Europa en met 580 m het op een na hoogste ter wereld.
In deze gemeente bevindt zich de bijzondere deelgemeente Curral das Freiras. Curral das Freiras ligt in een diep dal
en biedt een van de meest indrukwekkende landschappen van het eiland, met duizelingwekkende uitzichten (op een
hoogte van meer dan 500 meter, vanaf de uitkijkpost Eira do Serrado) die geen enkele bezoeker onberoerd laten.
Rijd verder naar het westen en breng een bezoek aan Ribeira Brava voordat u omhoog gaat richting Encumeada,
langs een route vol uitkijkpunten. Een andere mogelijkheid is in de richting van de zonnige kust van Ponta do Sol en
Calheta te rijden, waar u in een van de badplaatsen kunt zwemmen en duiken. U kunt ook het Centro de Artes
Casa das Mudas bezoeken dat het hele jaar rond een uitgebreid cultureel programma heeft. Voor de
sportliefhebbers zijn er de stranden van de pittoreske dorpjes Jardim en Paul do Mar met uitstekende golven om te
surfen.
Ga vervolgens omhoog tot aan Paul da Serra, de grootste hoogvlakte van Madeira, en las een pauze in terwijl u
uitkijkt over de prachtige hellingen. Rijd dan verder richting Porto Moniz waar u een verfrissende duik neemt in de
beroemde natuurlijke zwembaden. Als u met kinderen reist, mag u zeker het Aquarium van Madeira niet missen.
De reis gaat dan verder naar S. Vicente, langs een weg die bezaaid is met watervallen. U zult verwonderd zijn over
het contrast van het majestueuze groen met het kristalblauw van het water. Hier kunt u de grotten en het vulkanisch
centrum of het Núcleo Museológico - Rota da Cal (kalkmuseum) bezoeken, of een wandeling maken door de straatjes
van dit leuke dorp.
U heeft nu twee keuzemogelijkheden: of u klimt nogmaals naar Encumeada om de weelderige vegetatie van het
oerbos Laurissilva te bewonderen of u gaat verder richting Santana waarbij u onderweg veel kleine uitkijkpunten
tegenkomt tussen de prachtige bergen en dalen.
In Santana moet u een bezoek brengen aan de karakteristieke huizen, aan het Parque Temático en aan de
Queimadas. Dit is tevens een mooi beginpunt voor prachtige wandelingen zoals Caldeirão Verde. De afdaling naar
Faial verrast nogmaals door de schoonheid en de grootsheid van de bergen.
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In Faial kunt u verder gaan naar Machico of uw bezoek aan het binnenland verder zetten door de weg naar Ribeiro
Frio, Poiso en Pico do Areeiro te volgen. Deze bergtop is het derde hoogste punt van het eiland (1818 m). Hier
vindt u prachtige rotsformaties die zich als tijdloze standbeelden tegen de lucht aftekenen.
Vanuit Machico kunt u een uitstapje maken naar Caniçal en Ponta de São Lourenço, het meest oostelijke punt van
het eiland.
Terug in Funchal kunt u vanaf Ponta do Garajau de Ilhas Desertas (onbewoonde eilanden) zien en heeft u een
panoramisch uitzicht op de baai van Funchal vanaf de uitkijkpost van São Gonçalo.
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