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Madeira: Eilanden der Liefde
De archipel van Madeira staat synoniem voor verfijnde romantiek; het is de ideale plaats voor een romantisch
uitstapje.
In Funchal moet u zich laten betoveren door de bontgekleurde landbouwmarkt, Mercado dos Lavradores, waar
bloemen, groente en de karakteristieke kledij van de verkoopster een levendig mozaïek vormen. Niet ver van de
markt kunt u naar Monte gaan met de kabelbaan. Daar geniet u met z´n tweetjes van het uitzicht op een baai, die
vol met schommelende jachten ligt. Eenmaal boven, kunt u een wandeling maken door de weelderig tropische tuin
“Jardim Tropical Monte Palace”.
In het midden van het natuurpark Parque Natural da Madeira, in Ribeiro Frio, last u een pauze in en geniet u van een
heerlijke lunch omringd door het weelderige landschap van het laurissilva (laurierbos), dat de ontdekkingsreizigers
hier meer dan vijf eeuwen geleden aantroffen.
Hierna, of hiervóór als u dat wilt, kunt u de Pico do Areeiro bestijgen. Dit is het op twee na hoogste punt van het
eiland en ligt op 1818 m hoogte. Boven de wolken, in het hart van Madeira, geniet u met z´n tweeën van een
prachtig uitzicht.
Keer terug naar Funchal voor nóg een prachtig panorama, ditmaal vanuit een helikopter. Of met een boottochtje: bij
het vallen van de avond ziet u hoe de zon Madeira talloze prachtige oranjetinten geeft. Overnacht in een zomerhuis,
dat geschikt is gemaakt voor het toerisme, en geniet van de sfeer uitnodigt tot passionele belevingen.
Op de tweede dag maakt u een minicruise naar Porto Santo; dit is de beste suggestie voor speciale momenten. In dit
Atlantische toevluchtsoord kunt u wandelen langs goudkleurige stranden en het unieke karakter van het eiland leren
kennen. Profiteer van dit paradijs van rust en vrede om een hemelse ochtend door te brengen, genietend van een
relaxprogramma met Thalassotherapie in de “Clínica de Talassoterapia”.
In Calheta is het uitzicht op het strand een fantastische achtergrond tijdens een lunch en een toost op de leuke
momenten die u samen doorbracht. Ga verder met uw ontdekking van Porto Santo door naar het uiterste westen van
dit kleine eiland te rijden naar de belvedère Miradouro das Flores. Eindig deze romantische dagen met een boottocht
waarbij u Madeira vanuit een ander gezichtspunt te zien krijgt: als een drijvende tuin op volle zee.
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