
Mest kendt er Madeira for sine hedvine opkaldt efter øen, 
men ved selvsyn kan man konstatere, at øen har mange 
andre oplevelser at tilbyde sine gæster:
Naturoplevelser langs de mange vandingskanaler, der for-
syner hovedstaden Funchal med vand, delikate madople-
velser både når det gælder fisk og kød, århundrede gamle 
håndværks-traditioner og en ø, der i høj grad lægger vægt 
på, at man som turist og gæst skal føle sig velkommen.
På trods af de ret få sandstrande på øen er der rige mu-
ligheder for at nyde badelivets glæder ved nogle af øens 
mange naturlige swimmingpools langs kysten eller i hotel-
lernes mere rolige omgivelser. Madeira er et feriemål for 
både unge og ældre.

Hovedstaden Funchal er en levende turist-, havne- og 
handelsby med omkring 100.000 indbyggere, med smukke 
gamle bygninger overalt både i centrum og op ad bjerg-
skråningerne.
Markedet i centrum – Mercado dos Lavradores – er et her-
ligt sted at handle og se på, uanset om man skal have fisk, 
de mest utrolige frugter, kød, grøntsager, ost eller lokal 
kunsthåndværk, kurvearbejder, tæpper med mere. Og uden 
for er blomsterkonerne i deres flamsk inspirerede folke-
dragter, hvor man kan købe orkidéer eller andre blomster, 
som de gerne pakker, så de kan klare flyrejsen hjem.
Der er masser af barer og spisesteder både omkring marke-
det, i det øvrige centrum og nede ved havnen, hvor mange 
ikke overraskende har en del fisk og skaldyr på kortene.
De gamle kirker med Sé-katedralen i spidsen skal de fleste 
se, og det skal Museu de Arte Sacra, Bymuseet med akva-
riet, Sukkermuseet, Vicentes Fotomuseeum, St. Clara klo-
stret og Quinta das Cruzes’ med kunst vel også, mens São 
Lourenço-fortet bliver fotograferet af mange, da det ligner 
en kulisse fra en piratfilm. Det er både guvernørpalads og 
kaserne. Og spillefuglene finder nok frem til byens Casino.
I Casa do Turista i Rua Concelho José Silvestre Ribeiro 2 
kan man se og købe gobeliner, kurveflet, sølvsmykker, kera-
mik, broderivarer, tæpper, antikviteter og andet portugisisk 
husflid eller kunsthåndværk, der fortrinsvis er lavet på Ma-

deira. Tæt ved turistinformationen på Av. Arriaga, finder 
man et spændende vinmuseum, hvor man kan smage og 
købe Madeira-vin i alle prisklasser og ikke mindst høre om 
Madeira-vinens spændende historie.  
Fra Funchal går der endvidere svævebaner til henholds-
vis den kønne by, Monte samt til den Botaniske Have. De 
fleste hoteller ligger lidt vest for selve Funchals centrum, 
men byen er ikke større, end de fleste foretrækker at op-
leve byen til fods. 
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Madeira har gennem historien været et yndet stop for de søfarende, der her kunne få et 
tiltrængt hvil inden de videre strabadser over Atlanten. I dag er det et elsket rejsemål for 
mange, som holder af den smukke natur og de gæstfrie omgivelser, der indbefatter de 
gode overnatningsmuligheder og Madeiras overmåde imødekommende indbyggere.

bOTAnIsk hAve

Selvom Jardim Municipal med alle dens tropiske 
træer forsynet med navneskilte ligger i centrum 
af Funchal, og Madeira i sig selv er én stor have 
i havet, er øens botaniske have på bjergsiden over 
Funchal alligevel et besøg værd. Ud over koncen-
trationen af sjældne blomster, buske og træer er 
her også et skægt gammelt museum med udstop-
pede dyr fra Madeira. Desuden er udsigten ene-
stående. 
Også den meget mindre besøgte park Quinta do 
Palheiro, 7 km over Funchal, er imponerende med 
bl.a. drageblodstræer, kamelia, magnolia og cy-
presser. Et godt sted at slappe af med en bog. Men 
det er Parque de Santa Catarina over havnen nu 
også velegnet til. Eller Jardim Tropical do Monte 
Palace, nok byens mest imponerende haveanlæg i 
flere etager, bl.a. med en enestående bregnesam-
ling, japanske og andre orientalske afdelinger, søer 
med karper, påfugle, grotter, vandfald, skulpturer 
og Portugals historie fortalt på kakler.
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vila Galé santa cruz ****
Rua de São Fernando
9100-157 Santa Cruz
Tlf.: (291) 529 000

Lækkert 4-stjernet hotel, åbnet i 2006, med 
en anderledes beliggenhed end hvad man 
normalt forbinder med Madeira. Hotellet 
ligger midt i den lille, charmerende by, 
Santa Cruz, på Madeiras østkyst, blot 5 
min. kørsel fra lufthavnen, men på trods af 
dette med minimal støj fra flyene. Samtidig 
ligger Funchal kun ca. 15 min. kørsel væk. 
Den hyggelige by tilbyder bl.a. et fornuftigt 
udvalg af restauranter og barer samt en 
hyggelig strandpromenade, hvor man, især 
i weekenden, kan opleve de lokale hygge 
sig med familien.
Selve hotellet ligger perfekt placeret lige 
ned til havet, hvilket betyder, at det er 

muligt, mod tillæg, at få et værelse med 
en skøn havudsigt. Stranden ved hotellet 
er en rullestenstrand, men en badebro gør 
det muligt at få en forfriskende dukkert i 
Atlanterhavets bølger.
Overalt på hotellet er der en hyggelig og 
afslappet atmosfære, og de mange faci-
liteter gør stedet til det perfekte sted at 
koble af og blive forkælet - kæmpe uden-
dørs swimmingpool område med udsigt 
over havet, 2 gode restauranter, bar samt 
en lækker spa-afdeling med opvarmet 
swimmingpool, jacuzzi, tyrkisk bad, sauna 
og mulighed for professionel massage.
Hotellet har 258 hyggelige værelser, stil-
fuldt indrettede i dejlige, lyse farver og 
med alle moderne bekvemmeligheder som 
balkon, aircondition, telefon, fladskærms 
TV, dvd afspiller, internet adgang, hårtørrer 
og safetybox.
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Jardins d’Ajuda ****
Rua Vale da Ajuda
9000 Funchal
Tlf.: (291) 708 000

Et nyere, meget smagfuldt indrettet hotel 
med værelser og suiter af høj standard. 
Med sin  beliggenhed i et fredeligt kvarter 
ikke langt fra Estrada Monumental og kun 
ca. 3 km til centrum af Funchal, er dette ho-
tel en ideel base for den, der ønsker at blive 
forkælet og slappe af. Hotellet er perfekt 
til de gæster, der sætter pris på komfort 
under ferien, idet alle bekvemmeligheder 
og faciliteter findes her, blandt andet uden-
dørs- og indendørs swimmingpool, jacuzzi 
og fitnessrum. Hotellet har flere gange om 
dagen gratis busforbindelse til centrum af 
Funchal. 
Alle værelser er udstyret med bl.a. balkon, 
TV og telefon, mens suiterne også har te-
køkken.

Golden Residence ****
Rua do Cabrestante, 25
9000-105 Funchal
Tlf.: (291) 710 100

Golden Residence er et helt nyt, stilfuldt 
4-stjernet lejlighedshotel beliggende i 
gåafstand til centrum af Funchal. Hotellet 
ligger på vestsiden af Funchal, tæt ved 
promenaden, der forbinder Lido området af 
Funchal og fiskerlandsbyen Câmara de Lo-
bos. Beliggenheden fremme ved havet til-
byder desuden en fantastisk udsigt til den 

højeste havklippe i Europa, Cabo Girão.
Det dejlige hotelområde er omgivet af en 
Feng Shui have, grønsagshave og urtehave 
og på hotellet finder I desuden en lækker 
udendørs, opvarmet swimmingpool, biblio-
tek med pragtfuld udsigt, restaurant og bar 
samt wellness center med bl.a. tyrkisk bad 
og mulighed for skønheds- og massagebe-
handlinger.
Alle lejligheder er meget rummelige med 
separat opholdsrum m. køkkenniece og 
bekvemmeligheder som fx telefon, inter-
net adgang, TV, aircondition og opvarming 
samt safetybox.
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cliff bay *****
Estrada Monumental, 147
9004-532 Funchal
Tlf.: (291) 707 700

Et af de nyere femstjernede hoteller på 
Madeira beliggende på en klippe med en 
fantastisk udsigt over Atlanterhavet, og ca. 
2 km til centrum af Funchal. Cliff Bay har 
ganske enkelt alt hvad man kan forvente 
sig af et luksushotel: Smagfuldt indrettede 
værelser og et væld af fritidstilbud, som 
f.eks. tennisbane, bordtennis, wellness-af-
deling samt inden- og udendørs opvarmet 
swimmingpool og saltvands swimming-
pool. Desuden har hotellet flere restauran-
ter og barer. Her er tale om et hotel for den 
kræsne kunde, der til gengæld også er klar 
til at betale lidt mere for sit ophold. 
Alle værelser er med balkon og har aircon-
dition, TV og minibar. 

choupana hills Resort & spa *****
Travessa do Largo da Choupana
9050-286 Funchal
Tlf.: (291) 206 020

Dette elegante førsteklasses hotel nyder 
godt af en pragtfuld beliggenhed i natur-
skønne omgivelser ca. 10 min. kørsel uden-
for Funchal. Beliggenheden på en bjerg-
skrænt gør, at man fra hotellet kan nyde 
en betagende udsigt over Atlanterhavet og 
Funchal, men også at stedet ikke er egnet 
for gangbesværede. Selve hotellet består 
af en række mindre bygninger, smukt opført 
i sten og træ i en særpræget og moderne 
stil. 
Som et 5-stjernet hotel tilbyder stedet na-
turligvis også sine gæster en lang række 
faciliteter, som fx et stort, dejligt udendørs 
swimmingpool område, en opvarmet inden-
dørs swimmingpool, en imponerende He-
alth Spa med mulighed for bl.a. professionel 
massage og skønhedsbehandlinger samt 
restaurant og poolbar med mad og drikke af 
høj kvalitet. 
Alle deluxe værelser er meget rummelige og 
smagfuldt indrettede med separat sovevæ-
relse, opholdstue og en dejlig balkon eller 
terrasse, hvorfra der er enten er udsigt over 

havet og byen eller til den smukke have. På 
værelserne er der desuden TV, radio, telefon 
og mulighed for internet adgang. 
Suiterne er endnu større, og er ydermere ud-
styret med en kæmpe balkon med opvarmet 
jacuzzi.
Og sidst men ikke mindst findes her også 
flere store familie bungalows med plads til 
op til 4 personer.
Med andre ord - et hotel ud over det sæd-
vanlige med luksus og komfort i højsædet!

Pestana Miramar ****
Estrada Monumental, 182-184
9000-098 Funchal
Tlf.: (291) 706 100

Dejligt 4-stjernet hotel beliggende i kort 
gåafstand både til centrum af Funchal og til 
havet. Hotellets charmerende, gamle hoved-
bygning er for nylig blevet smukt renoveret, 
så den nu fremstår moderne, men med den 
smukke, gamle stil bibeholdt. 
Hjertet på hotellet er den hyggelige frodige 
have, samt det dejlige poolområde, hvor 
både børn og voksne kan boltre sig. Hotellet 
tilbyder sine gæster et bredt udvalg af facili-
teter såsom helseklub og jacuzzi, indendørs 
og udendørs, opvarmede swimmingpools 
samt restaurant og bar. Som gæst på hotel-
let har du også adgang til Pestana Carlton 
Madeiras badeanlæg med privat havbad.
Alle hotellets 58 lejligheder er smagfuldt 
indrettede med kombineret opholds- og so-
veværelse med tekøkken, balkon, TV, radio, 
telefon og safetybox.
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