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DAG 1 : BRUSSEL-FUNCHAL 

Verwelkoming door de Nederlandstalige begeleider 
op de luchthaven van Brussel. Vertrek met Brussels 
Airlines naar Funchal op het bloemeneiland Madeira. 
Aankomst op de luchthaven en transfer naar het 
kustplaatsje Santa Cruz naar het gelijknamige hotel. 
Check-in. Vrije tijd en avondmaal.

DAG 2 : DE MEREN VAN MADEIRA 

Na het ontbijt kennismaking met de lokale gids en 
start van de wandeling naar de meren van Madeira; 
één van de mooiste wandelingen van het eiland langs 
watervallen en rotsen.

DAG 3 : SANTA CRUZ

Vrije tijd om te genieten van de omgeving van het hotel 
of een uitstapje te doen naar Funchal

DAG 4 : RABACAL - RISCO 

De vallei van Rabaçal is een echt natuurlijk meester-
werkje. Start van de wandeling is de hoogvlakte van 
Paul da Serra vanwaar we afdalen via de ‘25 bronnen 
(fontes)’. Onderweg wandelen we langs de watervallen 
van Risco.

DAG 5 : RIBEIRO FRIO - PORTELA

Deze Levada (irrigatiekanaal) is één van de bekendste 
van het eiland. Onderweg is er een schouwspel van 
licht en schaduw tussen de laurierbomen en heidebo-
men. We eindigen de wandeling met een prachtig zicht 
over het dorpje Porto da Cruz en de Aigle rots.

DAG 6 : SANTA CRUZ

Vrije tijd om uit te rusten aan het zwembad of een 
extra excursie te reserveren.

DAG 7 : DE KRUIDENTUIN VAN MADEIRA 

De laatste toch op deze mooie wandelreis neemt ons 
mee naar de vallei van Sao Jorge. De indrukwekkende 
natuur en de stilte vormt nogmaals het bewijs dat 
Madeira echt wel een stukje wandelparadijs op aarde 
is.

DAG 8 : FUNCHAL - BRUSSEL 

Na het ontbijt transfer naar de luchthaven en vlucht 
terug met Brussels Airlines naar Brussel. 

PAKKETCODE : PFNC01 CATALOOG : SNS DIST

HET BLOEMENEILAND 

WANDELVAKANTIE 
MADEIRA

8 DAGEN - 7 NACHTEN | VAN 3 JUNI TOT 10 JUNI 2018

INBEGREPEN 
•  Internationale vluchten met Brussels Airlines 
vanuit Brussel

•  Tweetalige reisbegeleider vanuit Brussel
•  Franstalige en Engelstalige lokale wandelgids 
tijdens de wandelingen

•  7 nachten verblijf in half pension
•  Transfers heen en terug van de luchthaven 
Funchal naar het hotel en terug

•  4 wandelingen onder professionele 
begeleiding inclusief wandelbus 
naar de start van de wandelingen
  

NIET INBEGREPEN 
•  Middagmaaltijden tijdens de wandelingen
•  Eventuele excursies tijdens de vrije dagen - 
persoonlijke uitgaven en verzekeringen

OPMERKING 
•  De rondreis is gegarandeerd vanaf 15 
deelnemers

•  We raden aan om enkelhoge wandelschoenen 
te voorzien

•  De wandelingen duren tussen ongeveer 4 uur 
met 200 à 400 hoogtemeter

EXTRA INFO
Een goede basisconditie volstaat om van deze 
mooie reis te genieten

REISDOCUMENTEN  
& FORMALITEITEN
Een geldige identiteitskaart, tot 6 maand na 
terugreis, is vereist

VERBLIJFSINFO
VILA GALE SANTA CRUZ

Direct aan de zee nabij het gezellige centrum van 
Santa Cruz bevindt zich het viersterrenhotel Vila Gale 
Santa Cruz. De mooie kamers bieden je alles dat je 
nodig hebt om uit te rusten na de wandelingen op 
het prachtige Madeira. Je kan er tevens genieten van 
een lekkere keuken op het terras of een frisse duik 
nemen in het zwembad. Verschillende bars en win-
keltjes liggen in de onmiddellijke omgeving.

TROEVEN
>   4 professioneel begeleide wandelingen inclu-

sief Engelstalige/Franstalige wandelgids
>   Madeira is de wandelbestemming bij uitstek
>   Gezellig hotel met uitstekende keuken

VANAF  

€ 895

VERTREK 2 PERS. (A2A) 1 PERS. (A1B)

03 JUN. 18 € 895 € 1.111


