Entertainment op Madeira
OVER

Foto: Turismo da Madeira
Entertainment op Madeira
Madeira is een bestemming vol vertier en vermaak met diverse spektakels, festivals en exposities.
Deze archipel, met haar bijzondere natuurschoon, is beroemd om het eeuwigdurende lenteachtige klimaat en de
prachtige landschappen. Maar het is niet alleen de ideale bestemming om te relaxen. Op Madeira kunt u het hele
jaar door genieten van evenementen op het gebied van cultuur, sport en volksfeesten. U vindt er ook meer dan
genoeg gelegenheid om u te ontspannen en te genieten van al wat de eilanden te bieden hebben. Deze
evenementen, waaraan de lokale bevolking enthousiast deelneemt, zijn op zich een goede reden om Madeira te
bezoeken en zullen uw verblijf onvergetelijk maken.
Het belangrijkste evenement is het Carnaval. Gedurende vijf opeenvolgende dagen worden de straten van Funchal
opgevrolijkt met lichtgevende versieringen, de muziek van filharmonische orkesten en carnavalstoeten die de hele
benedenstad een goed humeur bezorgen. Het is bijna onmogelijk om u niet te laten meeslepen door de aanstekelijke
feestvreugde van de plaatselijke bevolking.
De lente op Madeira wordt gekroond als een koningin met het Bloemenfeest in Funchal, dat elk jaar na Pasen wordt
gehouden. Tientallen allegorische wagens, versierd met een zee van typische bloemen van het eiland laten een licht
en vluchtig parfum achter in de straten tijdens de grote bloemenoptocht – de Cortejo da Flor.
In juni, tijdens het Festival do Atlântico, gaan entertainment en cultuur hand in hand en verandert de hoofdstad van
Madeira in een groot podium. Elke zaterdagavond zijn er concerten waarbij het indrukwekkende vuurwerk
harmonieus is verbonden met de muziekklanken en zorgt voor unieke momenten vol vreugde en kleur.
Begin september, wanneer op het eiland de wijnoogst begint, wordt het feest van de madeirawijn, “Festa do Vinho
da Madeira”, gevierd. Met dit feest blazen de inwoners van Madeira eeuwenoude gewoonten, die dateren uit de tijd
van de eerste bewoners van het eiland, nieuw leven in. Terwijl er in het centrum van Funchal verschillende
allegorische spektakels met klank, licht en folklore plaatsvinden waarbij alles draait om wijn en de druivenoogst,
begint het feest in de deelgemeente Estreito de Câmara de Lobos met de druivenoogst. Het plukken van de druiven,
de optocht van de druivenplukkers, het stampen van de druiven en het hele ritueel van dit typische feest van
Madeira wordt met veel enthousiasme beleefd door iedereen die aan de festiviteiten deelneemt.
Eveneens in september wijdt Vila Baleira, op Porto Santo, een week aan de zeevaarder Christoffel Colombus die
enkele jaren van zijn leven op dit eiland doorbracht. Het Festival de Colombo beoogt de herinnering aan het verblijf
en de belevenissen van deze zeevaarder in de archipel van Madeira te bewaren. Het is ook een herinnering aan het
epos van de Portugese ontdekkingsreizen. Muziek, exposities, straatvermaak en in scène gezette taferelen uit die
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tijd, met bijzondere aandacht voor het moment van aankomst van Columbus en zijn bemanning op de stadskade, zijn
onderdeel van deze “historische” week.
In oktober wordt op Madeira het Festival da Natureza gevierd. Dit festival is een ode aan wat de bezoekers hier het
meest appreciëren, de natuur. Er zijn vele keuzemogelijkheden, zowel op het land als in de lucht of in de zee.
Iedereen kan deelnemen aan het uitgebreide aanbod van activiteiten voor jong en oud. Daarnaast worden op dit
feest sportieve evenementen gecombineerd met entertainment en etnografische en culturele activiteiten.
De festiviteiten bereiken een hoogtepunt aan het eind van het jaar wanneer het belangrijkste feest van Madeira
wordt gevierd: de feesten rondom de viering van Oud &amp; Nieuw. De christelijke kersttradities vermengen zich
met de vreugde van de komst van een nieuw jaar in een rijk en gevarieerd programma met activiteiten die tijdens de
hele maand december plaats vinden en tot Driekoningen, op 6 januari, voortduren. Het hele eiland viert feest in de
hotels, bars en straten. Het nieuwe jaar wordt gevierd met een vuurwerkshow die ongeveer tien minuten duurt en
die de lucht boven Funchal in alle kleuren schildert. Het is ongetwijfeld een geweldig ochtendgloren ter begroeting
van de komst van het nieuwe jaar!
Als u niet het geluk heeft om hier een van deze grote evenementen mee te maken, vindt u op Madeira altijd wel
andere vormen van vertier.
Na een rijk gevulde dag heeft het nachtleven op Madeira u heel wat te bieden. De beroemde madeirawijn en de
typische drankjes als de "Poncha " zijn enkele suggesties om de avond mee te beginnen. U kunt ook uw geluk gaan
beproeven in het Casino da Madeira waar u naast verschillende speelzalen ook een discotheek met livemuziek vindt.
Het eiland Porto Santo heeft ook verschillende bars waar u aan het eind van de dag uw avond goed kunt beginnen de
uitgaansbuurt van Penedo do Sono, waar u tot in de vroege uurtjes kunt doorgaan.
U zult op de eilanden van Madeira en Porto Santo dankzij het oneindig aantal keuzemogelijkheden en met genoeg
redenen om uw vrije tijd optimaal te benutten zeker een onvergetelijke en geanimeerde vakantie doorbrengen!

NUTTIGE INFORMATIE
- Organiseer nu uw vakantie en raadpleeg hier het toeristisch programma van Madeira voor de volgende jaren.
- Zie ook wat er op de eilanden Madeira en Porto Santo heel het jaar door gebeurt door de culturele agenda hier te
raadplegen.
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