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AURINKO TERVITAB TEID REISIL MADEIRALE 
 
Meie reisiesindaja Madeiral on 
Kairi Noot:  + 372 5191 8981 

 
See on Eesti mobiilinumber. Esindaja vastab telefonitsi meelsasti kõikidele teie küsimustele 

ajavahemikus 9:00-20:00. Erakorraliste probleemidega võite helistada loomulikult ka igal teisel ajal. 

 

Lend: Aurinko otselennud Madeirale toimuvad lennukompaniiga Smartlynx teisipäeviti 17.04.-

24.04.2018 (viimane väljumine Tallinnast). Lennuk maandub Funchali lennuväljal ning lennuaeg on u 6 

t. Lennugraafiku leiate Aurinko kodulehelt www.aurinko.ee. NB! Palume lennuajad kindlasti 24 t enne 

väljalendu oma reisibüroost või Aurinko Tallinna kontorist üle kontrollida. Sihtkohas kontrollige 

lennuajad üle palun Aurinko reisiesindajalt! Aurinko tšarterlendudel toimub reisile registreerimine passi 

või ID kaardi alusel.                                                                                    

 

Pagas: Registreeritava pagasi määr on 13 kg+5 kg käsipagasit ühe inimese kohta. Kui arvestate 

pagasit reisiseltskonna peale, siis võib ühe kohvri või koti kaal olla kuni 32 kg. Lubatust raskema pagasi 

pealevõtmist ei saa garanteerida ning lennufirmal ei ole kohustust seda ka sihtkohta järele toimetada. 

Palun lisage ka äraantava pagasi sisse oma kontaktandmed (visiitkaart, märkmepaber kontaktidega 

vms). Juhul kui pagas peaks kaduma minema ja kohvril ei ole väljaspool pagasisilti (või on see 

kadunud), saab lennufirma pagasi sees oleva kontaktinfo järgi pagasiomanikuga kiiresti ühendust võtta. 

Terava otsaga esemed nagu küünekäärid, taskunoad, korgitserid vms tuleb pakkida äraantavasse 

pagasisse. Samuti tuleb pakkida äraantavasse pagasisse kõik vedelikud, ka hambapasta ja parfüümid. 

Käsipagasis veetavate vedelike pakkimiseks sobivaid kilekotte saab reisiterminalis asuvas R-kioskist 

ning turvakontrolli kõrval paiknevast automaadist (1 euro eest saab 2 mini grip kotti). Kõik dokumendid, 

ravimid, võtmed, telefonid, sülearvutidraha, ehted jms. väärtuslikud asjad, tuleb pakkida käsipagasisse, 

mitte äraantavasse pagasisse. NB! Käsipagasisse tuleb pakkida ka elektroonilised sigaretid ja 

nende akud. 

Palun tutvuge Smartlyxi pagasireeglitega http://www.smartlynx.aero/passengers/before-the-

journey/baggage-ee. 

 

Teenindus Smartlynxi pardal: lennuki meeskond räägib eesti-, inglise- ja vene keelt. Toitlustamine 

pardal on lisatasu eest. Soovi korral on võimalik osta sööke ja jooke ettetellimisel (kuni 48 tundi enne 

väljalendu) Airo Catering kodulehelt https://flydinner.com/ 

Imiku lisatasu on 50 eurot, mis ei sisalda istekohta lennukis.  

 

Saabumine: Pärast pagasi kättesaamist ootab teid lennujaamas Aurinko reisiesindaja, kes suunab teid 

transfeerbussidesse. Transfeer lennujaamast hotellidesse kestab u 30-45 min. NB! Palume kindlasti 

esindajat informeerida, kui mingil põhjusel jätate meie transfeeri kasutamata. 

 

Infotunnid: Saabumise järel  viib Aurinko reisiesindaja läbi infotunnid, kus saate lähemat teavet nii 

sihtkoha kui ekskursioonide kohta. Infotundide aja teatab esindaja teile transfeeril lennujaamast hotelli. 

 

Hotellitubade kättesaamine ja äraandmine: Vastavalt rahvusvahelistele hotelli-reeglitele algab 

hotelli sisseregistreerimine (check-in)  alates kell 14.  Hotellitubadest väljaregistreerumine (check-out) 

toimub hiljemalt kell 12:00. Hotellides on pagasi hoiuruumid, kuhu vajadusel saab oma pagasi hoiule 

jätta. Hotellist ärasõidu kellaaja teatab teile Aurinko reisiesindaja kohapeal. 

 

http://www.aurinko.ee/
http://www.smartlynx.aero/passengers/before-the-journey/baggage-ee
http://www.smartlynx.aero/passengers/before-the-journey/baggage-ee
https://flydinner.com/
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Hea teada 

 

Madeira on samanimelise saarerühma tähtsaim saar Atlandi ookeanis. Aafrika rannikust lahutab 

Madeirat 550 km, Tenerife saarest 450 km ning Lissabonist 1000 km. Saarerühma kuuluvad lisaks 

Madeirale veel asustamata Desertas saared ja Selvagens saared ning asustatud Porto Santo, kus elab u 

5500 inimest.  Madeira elanike arv on u 270 000, kellest u pooled (130 000) elavad pealinnas Funchalis.  

 

Apteegid ja arstiabi: Funchali apteegid on avatud E-R hommikul 9:00-13:00 ning pealelõunal 15:00-

19:00. Laupäeviti on apteegid avatud ainult hommikupoolikul 9:00-13:00 ning pühapäeviti suletud. 

Kõikide apteekide ustele on märgitud ka valveapteegi kontaktid.   

Arstiabi vajaduse tekkimisel palume pöörduda hotelli retseptsiooni poole. Madeira Medical Center 

(erakliinik) asub aadressil Rua do Hospital Velho 23 A. Telefon on +351 2 9100 3300. Meditsiinikeskus 

on avatud E-L kell 7:30 – 23:00, P ja pühade ajal 8:00-23:00. Visiiditasu on vahemikus 60-80 €. 

Tervisekindlustuse olemasolul saab Eestisse naastes arstiabile ja ravimitele kulutatud raha tšekkide 

alusel tagasi nõuda.  Funchali riiklik haigla Dr. Nélio Mendonça asub aadressil Avenida Luis Camões. EL 

ravikindlustuskaardi olemasolul saab vajaminevat arstiabi võrdsetel tingimustel kohalike kindlustatud 

inimestega.   Tel +351 291 705 600. Üldine hädaabi number Madeiral on 112.  

 

Helistamine ja internet: Enamike hotellide fuajees on nii wifi kui internetipunkt. Ka 

kaubanduskeskustes on enamasti wifi. Linnas on mitmeid internetikohvikuid. Global Net Café paikneb 

turuhoone lähistel, aadressil Rua do Hospital Velho 25. Internetikohvik on ka Monumetal Lido 

ostukeskuses. Kõne maksumus kohalikule mobiilile ja Eestisse sõltub teie mobiilioperaatorist. Portugali 

kood on +351 ja Madeira kood 291. 

 

Joogivesi: Kraanivesi on puhastatud põhjavesi, mis on joogikõlbulik. Turvalisem on alati tarbida siiski 

pudelivett: sem gas (ilma gaasita), com gas (gaasiga). 

 

Jootraha: hotelli pakikandajale, taksojuhile, ekskursiooni bussijuhile  on viisakas anda veidi jootraha (u 

1-2 eurot). Restoranides võiks jootraha jätta 5-10% arve summast. Puhkusenädala lõpus sobib ka 

hotelli toateenijale jätta u 5 eurot meelehead.  

 

Kliima: Madeira kliima on aastaringselt pehme. Suvel on keskmine temperatuur 28-30 kraadi 

(lõunarannikul), põhjarannikul on jahedam. Talve külmematel kuudel ei lange päeval kunagi alla 16 

soojakraadi. Talvisel ajal on ööd siiski üsna jahedad. Merevesi on talvel 17-18 kraadi ning suvel 22 

kraadi ringis. Samas võib ilm päeva jooksul mitu korda muutuda ning olla erinevates saare osades 

erinev. Seega ei ole ilmaennustused tihti paikapidavad. Näiteks levadamatkadele minnes tuleks silmas 

pidada, et mägedes on jahedam ja võib sadada ka vihma.  

 

Madeira köök ja restoranid: Tüüpiline Madeira eelroog on tomatisupp e sopa de tomates, millesse 

võib lisatud olla pošeeritud muna. Kalarestoanide menüüs leidub ka mereandide supp e sopa de 

mariscos ja kalasupp e sopa de peixe. Maitsvad on ka grillitud Madeira karbid e lapas. Pearoogadest 

tasub proovida Madeira rahvuskala espada’t, mida tihti serveeritakse banaaniga. Liharoogadest on 

tüüpiline espetada e grillitud loomaliha varras. Külaleiba e bolo do caco’t süüakse vahel lihtsalt 

küüslauguvõiga, aga tihti koos juustu, tomati, salati, vorsti jms nagu sooja võileiba (hamburgerit). Palju 

süüakse ka tuunikala ja sardiine. Magustoiduks pakutakse enamasti pudingut, puuviljasalatit.  

Funchali restoranid on avatud lõuna ajal u 12:30-14:30 ning õhtul 18:00-22:30 (mõned avatakse alles 

19:00-19:30). Osad restoranid on avatud päev läbi, teised ainult õhtuti.Tihti tuuakse restoranikülastajalt 

eelnevalt küsimata lauda eelroad, mille eest ka tasu võetakase. Kui eelroogi ei soovi, siis tuleb paluda 

kelneril need ära viia. Leiva ja või eest võetakse nn. lauakatmismaksu. 
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Pargid ja aiad: Püha Franciscuse park e linnapark on endine frantsiskaani mungakloostri hoov, asub 

peatänava (Avenida Arriaga) ääres. Püha Katariina park e Parque de Santa Katarina paikneb Praca do 

Infant väljaku ja presidendipalee vahel. See on suur tiikidega park, kus asub muuhulgas saare vanim 

kabel, mis on pühendatud Püha Katariinale. Pargis on ka Kolumbuse ja Henrique Meresõitja skulptuurid. 

Quinta Vigia on  presidendi ametliku residentsi park (alati sisse ei pääse). Quinta do Palheiro e 

Blandy’s gardens on  saare suurim säilinud mõis, mis asub Camachasse viiva tee ääres. Avatud E-R 

9:00-17:30. Pilet 11 €, lapsed tasuta, noored 15-17. a 5 €. Parki saab sõita liinibussiga nr. 37. 

Botaanikaaed e Jardim Botanicos on nii kohalikke kui sissetoodud taimeliike. Sissepääs iga päev 9:00-

17:30 (park suletakse kell 18). Pilet 6 € ja 2 € lapsele vanuses 6-12.a. NB! Pileti saab sissepääsu 

juurest kassast osta ainult sularaha eest. Kõige parem on Botaanikaaeda sõita liinibussiga nr.31, mille 

peatus on kohe botaanikaaia sissepääsu kõrval. See on ühtlasi ka lõpp-peatus. Buss väljub  Avenida do 

Mar tänavalt jahisadama (marina) juurest. Papagoipark e Jardim dos Loiro asub Botaanikaaia juures. 

Avatud iga päev 9:00-17:30. Botaanikaaia piletiga pääseb ühtlasi ka Papagoiparki. Orhideeaed e 

Jardim Orchidea asub Botaanikaaiast  800 m kaugusel (Rua Pita da Silva 37). Aias on 2 orhideedega 

kasvuhoonet. Avatud iga päev 9:00-18:00. Pilet 5 €, alla 14. a lapsed tasuta. Boavista orhideeaed e 

Quinta da Boa Vista asub  aadressil Rua do Lombo da Boa Vista 25. Lai valik erinevaid orhideesorte. 

Avatud E-L 9:00-17:00. Pilet 4,5 €, alla 12. a lastele tasuta. Parki pääseb bussiga nr. 32. 

 

Raha, krediitkaardid ja pangad: rahaühik on euro.  Krediitkaardid, nagu Visa ja MasterCard on laialt 

kasutusel pealinnas ja kuurortides. Väiksemates külapoodides eelistatakse sularaha. Pangakaardi 

kaotamise puhul tuleb viivitamatult teavitada oma panka. Swedbank +372 631 0310; SEB +372 665 

5100; Nordea Pank +372 628 3300; Krediidipank +372 661 6039. Pangad on reeglina avatud E-R 8:30-

15:00. Linna keskuses paiknev (Rua Joao Tavira) Banco Internacional do Funchal on avatud ka 

laupäeviti kell 8:30-15:00. Sularahaautomaadist raha välja võttes võetakse teenustasu, enamasti on 

see 1-2 €, lisaks 2,5% väljavõetavast summast. 

 

Sisseostud: Kauplused on avatud argipäeviti kell 9:00-13:00 ja 15:00-19:00. Laupäeviti on poed 

avatud vaid lõunani (13-14:00). Pühapäeviti on poed suletud. Suuremates ostukeskustes on kauplused 

ja supermarketid avatud iga päev 10:00-23:00. Suuremad supermarketid on Pingo Doce, SA keti 

kauplused ja Modelo. Turg e Mercado dos Lavradores (R. Latino Coelho 38) on avatud E-R 8:00-19:00, L 

8:00-14:00, pühapäeviti suletud. Forum Maidera on saare uuemaid ostukeskusi, asub Ajuda linnaosas 

(Estrada Monumental 390). Avatud iga päev 10:00-23:00. Suurim ostukeskus on Madeira Shopping 

(Caminho Santa Quitéria 44), asub Santo Amaro linnaosas, kuhu saab bussidega nr. 8 ja 16. Avatud iga 

päev 10:00-23:00 

 

Transport: Funchali linnaliinibussid on kollast värvi. Bussifirma on Horários do Funchal.  Bussipilet juhi 

käest ostes maksab 1,95 € / sõit. Alla 6-aastased lapsed sõidavad bussis tasuta. Eelmüügist saab osta 

bussikaarte, nn GIRO-kaarte. Ühe päeva GIRO-kaart maksab 4,5 €. 3-päeva GIRO-kaart maksab 11,50 

€.  Lisaks tuleb maksta ühekordne tasu 0,50 € kaardi enda eest. Bussi sisenedes tuleb kaart alati 

valideerida. Kaart on personaalne. Giro-kaarte müüakse punase Payshopi märgiga varustatud kioskides, 

halli värvi Horario do Funchal piletiautomaatides Avenida do Mar tänaval ning Horarios do Funchali’s 

Anadia Shopping ostukeskuse (Rua Do Visconde De Anadia 27), katusekorrusel. Lido piirkonnas saab 

Giro-kaardi osta näiteks Monumental Lido kaubanduskeskuse katusekorrusel paiknevast ajaleheletist 

ning Forum Madeira kaubanduskeskuse restoranikorruse kioskist. Funchali keskuse ja Lido vahet 

sõidavad liinid  1 ja 2. Bussid sõidavad keskmiselt 30 min intervalliga.  

Maaliine teenindavad erinevad bussifirmad: Funcahlist läände sõidavad Rodoeste-firma bussid ning 

Funchalist idasse SAM bussid. Maaliinibussid on erivärviliste triipudega. Bussijaama ei ole, kuid suurem 

osa bussidest väljub Avenida do Mar e das Comunidades Madeirenses rannatänava äärest. Maaliinibussi 

pileti saab osta bussijuhi käest. Müügil on  bussigraafikud, kus on kirjas busside maršruudid ning 

väljumiskellaajad. Neid saab osta nt Funchali turismiinfost. Keskuse bussipeatustes on marsruudid ja 
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kellaajad samuti kirjas. Bussipeatust tähistavad kollased või valged sildid, millele on kirjutatud 

Autocarros Paragem. Kui bussi aknal on silt complete, tähendab see, et buss on täis.  

Funcahli taksod on kollast värvi, taksodes on taksomeetrid. Sõit Lidost linna keskusesse maksab u 6-10 

€. Öisel ajal (alates kell 22) on taksosõit 20% kallim. Linnast välja sõites taksomeetrit ei kasutata, hind 

tuleb juhiga enne sõitu kokku leppida. Taksokeskuse telefon on +351 291 77 1771.  

Autot rentides peab juht olema vähemalt 21-aastane ning omanud juhiluba minimaalselt 1. aasta. 

Funchali tänavad on kitsad ja tiheda liiklusega. Keskuses on parkimine tasuline (parkimisautomaadid) 

ning parkimiskohta üsna raske leida. Linnast välja sõites on teed heas korras. Teed on aga üldiselt siiski 

kitsad ja käänulised, eriti väiksemates kohtades. Mägiteedel tuleb olla väga ettevaatlik. Motorollerit ei 

ole eriti soovitatav suurte kõrguserinevuste ning ohtlike mägiteede tõttu rentida.  

Köisraudteejaam (Teleferico), mis asub vanalinna servas Elektrimuuseumi taga, saab sõita Montesse. 

Sõit kestab u 25  min. Köisraudtee töötab iga päev 9:00-17:45. Ühe suuna pilet maksab 11 €  ja edasi-

tagasi pilet 16 €. Lastele (7-12. a) 5,50 €/8 €. Pilet tuleb ära kasutada sama päeva jooksul. Montest 

saab alguse teine köisraudtee, mis viib Botaanikaaeda (Jardim Botânico). Kombineeritud 

köisraudteepilet, Teleferico Monte+Teleferico Jardim Botanico, maksab täiskasvanule 31,4 €; 

teismelisele (13-14.a) 19,45 € ja lapsele (7-12.a) 15,45 €.  

Toboggan puukelguga saab sõita Monte kiriku juurest mööda 2 km pikkust asfalteeritud teed mäest alla, 

Livramento linnaossa. Sealt saab kas minna takso peale või jalutada järsku Santa Luzia tänavat pidi 3 

km allamäge keskusesse. Puukelkusid hakati alla Funchali laskumiseks kasutama 19. saj alguses. 

Kunagisest tarbeesemest on tänapäeval saanud turistide meelelahutus. Kelgujuhtidel on seljas 

traditsioonilised valged rüüd ja peas õlgkübarad. Kelgusõit maksab ühele inimesele 25 € kelk, kahele 

inimesele 35 € kelk, kolmele inimesele 45 € kelk. Lisaks sellele ootavad kelgujuhid ka väikest jootraha 

(u 2 € ). Kelguga saab sõita E-L 9:00-18:00, P 9:00-13:00. 

 

Muuseumid ja töökojad: Madeira broderiivabrik ja pood e Bordal. Kaunis Madeira auktikand on 

pikkade traditsioonidega ning hinnatud käsitöö. Aadress Rua Dr. Fernão de Ornelas 77. Avatud E-R 9-

19; L 9:30-13.30; P suletud. Külastus tasuta. 

Museu da Madeira Wine (Blandy’s Wine Lodge) e Blandy's veinimaja ekskursioonid pakuvad 

võimalust tutvuda Madeira veini 200 aastase ajalooga. Võimalik on giidiga ekskursioon, erinevates 

keeltes (portugali, inglise, saksa, prantsuse ja hispaania k). Pilet 5,90 €.  Aadress Adegas de S. 

Francisco, Avenida Arriaga 28. Avatud 10-18.30; L 10-13:00.  

Cristiano Ronaldo Muuseum e Museu CR7. Madeiralt pärit Cristiano Ronaldo on paljude arvataes 

maailma parim jalgpallur. Tema jalgpallurikarjäärist, auhindadest, trofeedest jms annab hea ülevaate 

rannapromenaadil asuv muuseum. Aadress Avenida Sá Carneiro 27. Avatud E-L 10-18.00. P suletud. 

Pilet 5 €.  

Kirikukunsti muuseum e Museo de Arte Sacra on endises piiskopilossis asuv muuseum, kus on 

kollektsioon Madeira kirikutest ning üksikisikute kollektsioonidest pärit kunstiteostest, muuhulgas  15. ja 

16. sajandist pärit Flaami ja Portugali maale, altarimaale ja usuteemalisi skulptuure. Kunstiajaloo 

seisukohast on tegemist märkimisväärse koguga. Aadress Rua do Bi  Spo 21. Avatud E-R 10:00-17:00, 

L 10:00-13:00. Pilet 5 €. 

Loodusmuuseum e Museo Municipal aadressil Rua de Mouraria 35, Palacio de Sao Pedro. Madeira 

looma- ja linnutopised, fossiilid, pisike akvaarium. Avatud T-R 10:00-18:00, L-P 12:00-18:00. 

Sisekujundusmuuseum e Quinta das Cruzes:  aadress Calcada do Pico 1. Muuseum asub paigas, kus 

kunagi oli Madeira avastaja, Joao Goncalves Zarco maja. Eksponeeritakse Inglise ja Portugali mööblit, 

portselani ja hõbeesemeid. Avatud iga päev 10:00-12:30 ja  14:00-17:30, pilet 3 €, tudengitele 

soodustus. 

Madeira ajalookeskus e Madeira Story Center: asub vanalinnas, panoraamlifti peatuse lähedal (Rua 

D.Carlos). Mitmekülgne ja näitlik väljapanek saare ajaloost, alates selle sünnist tänapäevani. 

Näitusesaalides on inglise-, saksa, prantsuse- ja portugalikeelsed selgitused. Olemas on vaateplatvorm.  
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Kolumbuse muuseum e Museo de Colombo: Christopher Columbuse elust pajatavaid raamatuid, 

graafikat ja vanu rahatähti eksponeeriv muuseum paikneb  Marina Shopping Center ostusekuse vastas 

(Avenida Arriaga). Avatud E,K,L kell 10:00-12:30 ja 14:00-15:30, P 10:00-13:00. 

Henrique ja Fransisco Franco muuseum: vendadest Madeira kunstnike mälestuseks loodud 

muuseum asub Francisco Franco kooli lähedal (Rua Joao de Deus 13). Väljapanek maalidest ja 

skulptuuridest. Avatud E-R 9:30-18:00. Pilet u 4 €, lastele soodustused. 

Vaalamuuseum e Muso da Baleia asub Canicalis, saare idaosas. Väljapanek sisaldab vaalapüügiga 

seotud pildimaterjali, videofilmi vaalapüügist ja laevamudeleid. Avatud T- P 10:30-18:00. Pilet u 3 €.  

Sao Vicente laavakoopad ja vulkanoloogiakeskus e Grutas e centro do Vulcanismo de Sao Vicente 

need on saare põhjarannikul paiknevas Sao Vicente külas asuvad 700 m pikkused laavatunnelid, mis 

tekkisid palju aastaid tagasi viimase vulkaanipurske tagajärjel. Vulkanoloogiakeskuses näidatakse filmi 

Madeira saare sünniloost.  

 

 
Ekskursioonid 

 

Allpool leiate valiku eestikeelseid ekskursioone, mille toimumise eelduseks on vähemalt 16 osavõtjat. 

Kui soovijaid on vähem, saab minna kindlatel nädalapäevadel toimuvatele inglise või muukeelsetele 

ekskursioonidele. Ekskursioone võite osta kohapeal infotunni ajal eurodes (ainult sularahas). 4-14 (k.a) 

aastased lapsed saavad bussiekskursioonidelt hinnasoodustust kuni  50%. Madeira muutliku ilma tõttu 

võib ekskursiooniprogrammis toimuda muudatusi. 

 

Eestikeelsed ekskursioonid 2018 kevad 

 

Santana (terve päev, lõunasöök hinnas)  

Päeva jooksul tutvume saare idaosa tähtsamate  külade ja väikelinnadega ning naudime kaunist ja 

mitmekesist loodusmaastikku. Esmalt näeme Madeira korvipunumiskeskusena  tuntud Camacha küla. 

Seejärel sõidame Maderia kõrguselt kolmanda mäe Pico do Areeiro tippu (1818 m). Sõidame läbi 

Rahvuspargi, kus kasvab maailmas haruldane laurisilva mets. Peatume ka Ribeiro Frios, kust saavad 

alguse paljud levada matkarajad. Edasi sõidame Santanasse, kus näeme Madeira traditsioonilisi 

kolmnurkseid õlgkatusega majakesi. Lõunat sööme Faiali külakeses. Peale lõunasööki sõidame Porto da 

Cruzi, mis on saare suhkruroo kasvatamise keskus. Päeva lõppedes külastame Machicot, saare esimest 

pealinna.  Tagasi Funchali sõidame mööda kiirteed. 

Hind: 55 €, laps vanuses 4-14.a 27,50 €  

 

Nunnade org & Monte (pool päeva) 

Nunnade org kuulub Madeira kuulsaimate vaatamisväärsuste hulka! Madeira saar on tekkinud u 5 

miljonit aastat tagasi veealuse vulkaanipurske tagajärjel. Santa Clara kloostri järgi nime saanud Curral 

das Freias ehk Nunnade org paikneb otse saare südames, nn. Katlas e kraatris, mis on ümbritsetud 

kustunud vulkaanidest. Imetleme Pico dos Barceloses vaadet Funchalile ning seejärel sõidame läbi 

eukalüptimetsade üle 1000 m kõrge Eira do Serrado vaateplatvormile. Montes külastame kirikut, kuhu 

on maetud viimane Austria-Ungari keisririigi imperaator. Vaba aeg tutvumiseks linnapargi ja ümbrusega. 

Lisatasu eest võimalik rahvusliku toboggani kelguga mäest alla sõita. Montes avaneb imeline vaade 

allolevale Funchali linnale. 

Hind: 30 €,  laps vanuses 4-14.a 15 € 
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Rahvusõhtu  

Meeleolukas õhtu tüüpilises Madeira restoranis, kus teil on võimalik osa saada Madeira rahvatantsudest 

ja kaasakiskuvast rahvuslikust muusikast. Aegajalt astuvad üles ka fadistad (fado esitajad). Hinna sisse 

kuulub rahvuslik õhtusöök koos espetada (grillitud lihavarras) ning veiniga.  

Hind: 42 €, laps vanuses 4-14.a 21 €   

 

 

 

Rahvusvahelised ekskursioonid ja väljasõidud  

 

Levada matkad 

Matkamine piki levadasid pakub aktiivse puhkuse austajale tõelist naudingut. Tegemist on kanalite 

(levada) võrgustikuga, mille saareelanikud rajasid vee kogumiseks ja suunamiseks saare niiskematelt 

põhjaaladelt kuivematesse lõunapiirkondadesse. Põhjast puhuvad tuuled tühjendavad oma vihmavarud 

vastu põhjarannikut ja keskmägesid, kuid tänu levadadele saab vajaliku vee ka lõunarannik, kus 

mõnikord ei saja pool aastat järjest. Mägedest vett koguvaid ning alla küladesse ja põldudele juhtivaid 

kanaleid on ilmselt mujalgi kui Madeiral, kuid kusagil pole neid nii palju ja kusagil pole need nii hõlpsalt 

juurdepääsetavad. Kuni 100 aasta vanused kanalid on reeglina heas seisukorras, ümbritsetud kaunist 

maastikust ja lopsakast taimestikust. Kõrgemal mägedes on märksa jahedam ja niiskem kui merepinnal 

ning soojem riie on matkamisel vajalik. 

 

Keeled: giid räägib inglise, saksa, prantsuse, hispaania, portugali keeles (sõltub grupist). 

Kaasa tuleks võtta soojem riideese (jope), joogivesi, peakate, päiksekreem, matkasaapad või mugavad 

mittelibiseva tallaga jalanõud ning fotokaamera. 

 

Levada Maroços – pool päeva, pühapäeviti 

Pikkus: 6,5 km 

Kestus: u 2 tundi 

Madalaim punkt on 220 m üle merepinna, kõrgeim 250 m üle merepinna 

Raskusaste: kerge 

Asukoht: Machico 

Hind: 25 € 

 

Levada Rabaçal – terve päev, reedeti 

Pikkus: 13 km 

Kestus: u 4,5 tundi 

Madalaim punkt on 900 m üle merepinna, kõrgeim 1290 m üle merepinna 

Raskusaste: keskmine (nõuab siiski head füüsilist vormi) 

Asukoht: Rabaçal  

Hind: 36 €   

 

Džiibisafarid 

Džiibiga pääseb kohtadesse, kuhu tavalise sõiduautoga asja ei ole! Safari mööda mägiseid kõrvalteid 

pakub nii adrenaliini kui kauneid looduselamusi. Professionaalsed ja isikuparased džiibijuhid lisavad 

reisidele veel omajagu vürtsi juurde. 

 

 

Lõunaranniku parimad paigad  – terve päev, pühapäeviti 

Funchal-Paul da Serra-Ponta do Pargo-Paul do Mar-Jardim do Mar-Calheta-Ponta da Sol. 

Hind:  44 €, laps vanuses 3-11. a 22 €  

Lisatasu eest võimalik osta lõuna restoranis 11 €. 
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Hämmastav lääs (The amazing west) – terve päev, esmaspäeviti 

Funchal-Lugar de Baixo-Candelaria-Lombo Mouro-Paul Serra-Santa-Porto Moniz-Seixal-Sao Vicente. 

Hind:  44 €, laps vanuses 3-11. a 22 €  

Lisatasu eest võimalik osta lõuna restoranis 11 €. 

 

Nunnade org ja Gabo Girao – pool päeva, laupäeviti 

Funchal-Fajads Galinhas-Boca da Corrida-Jardim da Serra-Quinta Grande-Cabo Girao-Camara de Lobos. 

Hind: 34 €, laps vanuses 3-11. a 17 €  

 

 

Laevareisid 

 

Katamaraan Sea Born – iga päev (kui ilm võimaldab)  

Väljumised kell 10:30 ja 15:00 Funchali sadamast. Ise tuleb sadamasse kohale minna, 20-30 min enne 

laeva väljumist. 

Toitlustust hinnas ei ole, kuid laevas on olemas baar, kust lisatasu eest saab osta jooke ja suupisteid. 

Kestus u 3 tundi. 

Hind: 30 €, laps 5-12. a 15 € 

 

Karavell Santa Maria – iga päev (kui ilm võimaldab) 

Väljumised kell 10:30 ja 15:00 Funchali sadamast. Ise tuleb sadamasse kohale minna, 20-30 min enne 

laeva väljumist. 

Toitlustust hinnas ei ole, kuid laevas on olemas baar, kust lisatasu eest saab osta jooke ja suupisteid. 

Kestus u 3 tundi. 

Hind: 35 €, laps 4-12. a 17,50 € 

 

 

Ülaltoodud info on antud 15.04.2018 seisuga ning võib Aurinkost mitteolenevatel põhjustel hooaja vältel 

muutuda. Teeme kõik endast oleneva, et infot jooksvalt ajakohastada.  

 

 
                                                       Head puhkust! 

 


