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19 juni t/m 26 juni 2023. 
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Reisnummer: 795096 
 

Madeira een  subtropisch eiland van 56 km lang en 19 km breed, gelegen in de Atlantische 
Oceaan op zo’n 600 km van de Marokkaanse kust en 1000 km ten zuiden van Lissabon. 
Ondanks zijn kleine oppervlakte heeft dit eiland heel wat parels te bieden. Zo is het bekend om 
zijn zeer milde klimaat, Madeira wijn, de espada, de zwarte degenvis en zijn vele exotische 
bloemen waardoor Madeira ook wel het bloemeneiland wordt genoemd. Het robuuste karakter 
van het eiland uit zich in steile rotswanden en de afwezigheid van zandstrand. 
 
ACCOMODATIE  
HOTEL PESTANA CASINO STUDIOS****  
www.pestana.com/en/hotel/pestana-casino-studios  

 
 
LIGGING 
Dit prachtige hotel, gelegen naast het Casino da Madeira, bevindt zich op wandelafstand van het 
centrum van de stad.  
 
FACILITEITEN  
Restaurant, bar, 24h receptie, lift, safe, airconditioning, buitenzwembad, zonneterras. Tijdens het 
verblijf kan u tevens gebruik maken van de faciliteiten van het Pestana Casino Park***** en 
nemen we hier onze maaltijden.  
 
Prijs per persoon : 
 
35 betalende deelnemers € 1.599,00  
40 betalende deelnemers € 1.589,00  
45 betalende deelnemers € 1.569,00  
 
Single toeslag : € 320,00 per persoon  



Inbegrepen in de prijs : 
 

 Transfer heen en terug naar de luchthaven vanaf een centrale plaats  
 Vluchten Brussel – Funchal – Brussel  
 Luxe touringcar ter plaatse gedurende het volledig verblijf  
 Ervaren lokale Nederlandstalige gids gedurende het volledige verblijf  
 7 overnachtingen in hotel Pestana Casino Studios**** op basis van half pension (lateraal 

zeezicht)  
 Water en 1 glas wijn per persoon bij de avondmalen  
 7 middagmalen (1 hoofdschotel + water en 1 glas wijn)  
 Uitstappen en ingangstickets zoals vermeld in programma  
 Audioguidesysteem  
 BTW, huidige luchthaventaksen en garantiefonds  
 City taks  

 
Niet inbegrepen in de prijs: 
 

 Persoonlijke uitgaven  
 Annulatie- en bijstandsverzekering: 7% van de reissom  
 Annulatieverzekering 6% van de reissom  
 Enkel bijstandsverzekering 30 € 

 
VLUCHTUREN (onder voorbehoud)  
 
Heen Brussel – Funchal 15h35 – 19h05  
Terug Funchal – Brussel 19h30 – 00h50  
 
Programma 
 
Dag 1: Gent – Brussel – Funchal  
 
Transfer per touringcar naar Zaventem voor onze vlucht naar Madeira. Hier aangekomen worden 
we opgewacht door onze plaatselijke luxe touringcar die ons naar ons verblijfshotel Pestana 
Casino Studios**** in Funchal brengt voor check-in, avondmaal en overnachting.  
 
Dag 2: Funchal  
 
Na ons ontbijt staat een volledige dag verkenning van Funchal, de hoofdstad van Madeira en een 
bruisende havenstad met een authentiek karakter, op het programma. We bezoeken er de oude 
stad met zijn barokke kerken, pleintjes en koloniale huizen. Eveneens lopen we even langs de 
Mercado dos Lavradores, de overdekte markt met groenten, fruit, bloemen en vis. We nemen 
onze lunch. Ook de kathedraal, één van de mooiste oude gebouwen in Funchal, het Museum de 
Arte Sacra met een collectie Vlaamse Primitieven en een borduuratelier mogen tijdens ons 
bezoek niet ontbreken. Terug naar ons hotel voor avondmaal en overnachting.  
 

 



 
Dag 3: Funchal – Camara de Lobos – Cabo Girao – Paul da Serra – Funchal  
 
We nemen ons ontbijt in het hotel waarna we 
naar het noordwestelijk deel van het eiland 
trekken. We starten in Camara de Lobos, een 
pittoresk vissersdorp aan de zuidkust van het 
eiland. We nemen er onze lunch vooraleer we 
verder rijden naar Cabo Girao, de 2de hoogste 
zeeklif ter wereld. De bus voert ons noordwaarts 
door het binnenland, via de prachtige 
Encumeada pas, via Sao Vicente langs de 
spectaculaire kustweg met talrijke uitkijkpunten 
en via het hoogteplateau van Paul da Serra 
terug naar Funchal. Onderweg verkennen we al 
wandelend dit deel van het eiland. De plantengroei en het landschap maken de inspanning de 
moeite waard. Avondmaal en overnachting in ons hotel.  
 
 
Dag 4: Funchal – Pico do Arieiro – Ribeiro Frio – Portela – Ponta de Sao Lourenço – 
Funchal  
 
Na het ontbijt rijden we tot aan de 2de hoogste top van het eiland, de Pico do Arieiro, die 1810 m 
hoog is. Daarna trekken we naar Ribeiro Frio, een natuurpark waar we een forelkwekerij 
bezoeken. Na dit bezoek nemen we onze lunch waarna we verder rijden naar Portela met 
uitkijkpunt over de indrukwekkende rotsformaties van Penha d’Aquia. We wandelen naar Ponta 
de Sao Lourenço, het meest oostelijke punt van het eiland Machico, waar de ontdekkers van het 
eiland aankwamen in 1420. We keren terug naar ons hotel voor avondmaal en overnachting.  
 

 
 
 
 
 



Dag 5: Funchal – Monte Palace – Nossa Senhora do Monte – Adegas de Sao Francisco – 
Funchal  
Na het ontbijt brengt de kabelbaan ‘Teleferico’, die een prachtig uitzicht over de stad biedt, ons 
naar de top van de wijk Monte. We bezoeken er ondermeer de prachtige tuin Monte Palace met 
zeldzame tropische bomen en planten alsook het bedevaartsoord Nossa Senhora do Monte. Een 

zeer bekende attractie is de 4 km lange afdaling terug 
naar het centrum van Funchal in een ‘tobogan’, een 
rieten slee op houten latten die door 2 ‘carreiro’ wordt 
bestuurd. Wie houdt van een beetje opwinding zal hier 
zeker van genieten. Tenslotte brengen we een bezoek 
aan de ‘Adegas de Sao Francisco’ ook gekend als ‘The 
Old Blandy Wine Lodge’. Een rondleiding doorheen dit 
museum annex wijnkelder leert ons alles over de 
geschiedenis en het productieproces van de gekende 
Madeirawijn. Na dit gesmaakte bezoek, keren we terug 
naar ons hotel voor avondmaal en overnachting.  

 
 
Dag 6: Funchal – Pico dos Barcelos – vrije namiddag - Funchal  
 
Na het ontbijt brengt onze bus ons naar Pico dos Barcelos, de grootste bergketen van Madeira 

waar we op 1094 m hoogte Eira do Serrado bereiken. Dit 
is één van de mooiste plaatsen op Madeira met een 
adembenemend uitzicht op de bergen en het dorp Curral 
das Freiras, ook wel de nonnenvallei genoemd. Dit naar de 
legende dat tijdens de 16de eeuw nonnen in dit dorp 
onderdoken die op de vlucht waren voor de piraten die 
Madeira bestookten. We nemen onze lunch in het dorp 
waarna we terugkeren naar het hotel om van de faciliteiten 
of de omgeving van het hotel te genieten. Avondmaal en 
overnachting in ons hotel.  

 
 

Dag 7: Funchal – Ponta do Pargo – Ponto Moniz – Funchal  
 
Na ons ontbijt rijden we via Jardim do Mar, een pittoresk dorp vlak aan de zee en Paul do Mar, 
een traditioneel vissersdorp met uitkijkpunt Precipio, naar Ponta do Pargo. Dit is het uiterste 
westpunt van het eiland Madeira waar een stop aan de vuurtoren een must is. Verder naar Ponto 
Moniz, gekend om zijn natuurlijke, vulkanische poelen en zwembaden. Terug naar Funchal via 
Sao Vicente, langs de spectaculaire kustweg met talrijke uitkijkpunten en watervallen. 
Avondmaal en overnachting in het hotel.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Dag 8 Funchal – Brussel – Gent  
 
Na het ontbijt kunnen we nog even genieten van de faciliteiten van ons hotel. Check-out tegen ’s 
middags en daarna onze lunch. Vrije tijd in Funchal en in de namiddag brengt onze touringcar 
ons naar de luchthaven voor onze vlucht terug naar Brussel. Hier aangekomen is er aansluitend 
een transfer voorzien naar Gent. 
     

 

 

INSCHRIJVINGEN : 
 

Via het invulformulier van S2Travel in bijlage. Het ingevulde 
inschrijvingsformulier mag je naar verenigingen@s2travel.be mailen 
graag met cc aan  anne.saveries1@gmail.com. 
 

Na ontvangst van jouw inschrijvingsformulier, volgt een bevestiging en 
voorschotfactuur van S2Travel 
 

 
 

Commissie reizen       S2Travel  
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