
Rejseinformation 
 

Pris per person i juniorsuite:  Kr. 7.200 
Enkeltværelsestillæg:   Kr. 1.600 
Rabat på 3. og 4. prs i delt suite:  kr.  -   800 
 

Tilkøb:  
Afbestillingsforsikring.   Kr.  195 
Års rejseforsikring.   Kr.  278 
 

Prisen inkluderer 

Bustransport fra lokalområdet/Århus Lufthavn t/r. 
Flyrejse t/r, mad ombord, 20 kg bagage/5 kg hånd-
bagage, bustransport lufthavn-hotel t/r, hotelophold 
på Girassol med All Incl., de 3 anførte udflugter inkl. 
frokost på heldagsturene. Turhjælper fra ældre sa-
gen. På rejsemålet benyttes Århus Charters dygtige 
danske rejseledere.   
 

Girassol suite Hotel 4 ****.  
https://www.aarhuscharter.dk/rejsemaal/madeira/funchal/hotel-
girassol  

Central beliggenhed, tæt på lido-området og havet. 
Smuk have med eksotiske træer og blomster, hvor 
man kan slappe af og nyde stilheden. I haven finder 
man også det hyggelige terrasseområde med pool, 
liggestole og parasoller. Indkvartering er i rummelige 
og moderne juniorsuiter, der alle har separat sove-
værelse og opholdsrum, bad/toilet, balkon/terrasse, 
hårtørrer og TV. Mindre fitnesscenter. Gratis Wi-Fi 
på hele hotellet. 
All Inclusive betyder  
Kl. 07.30 - 10.00 Morgenmadsbuffet 
Kl. 13.00 - 15.00 Frokost 
Kl. 11.00 - 12.00 og 16.00 - 18.00 Snacks 
Kl. 19.00 - 21.30 Aftensmad 
Kl. 11.00 - 23.00 Lokale drikkevarer både med og uden 
alkohol. Internationalt kendte drikkevarer, samt friskpres-
set frugtjuice er ikke inkluderet.  

Hotel Girassol 

Marselisborg Havnevej 36, 8000 Aarhus C 
www.aarhuscharter.dk  

Cabo Girão 

Medlem af  Rejsegarantifonden. nr. 466 

Câmara de Lobos 

 

arrangerer denne rejse for  

Midt Vest 

Sidste tilmelding 01.09. 2021        
(dog efter ”først til mølle”) 

Tilmelding og information direkte til lokalafdeling  

eller  
Finn Rud Nielsen 

Tlf.:  2572 3233  

kr. 7.200- 
 

Madeira.  30.01. - 06.02. 2022 

Den grønne blomsterø med det lune klima 

3 udflugter og All Inkl. på hotellet ! 

mailto:info@aarhuscharter.dk


Madeira har været det foretrukne rejsemål i vintermånederne for man-
ge nordeuropæere siden 1800-tallet, bl.a. på grund af sit behagelige, 
lune klima og sin overdådige frodighed. Den eroderede, vulkanske aske 
har givet frugtbar grobund for øens mangeartede plantevækst af såvel 
tropiske som subtropiske vækster med et farvestrålende blomsterhav 
og en mængde spændende frugter. Madeira byder på dejlige byer, 
spændende seværdigheder, lunt badevand og mange muligheder for 
oplevelser. Her er aldrig koldt og aldrig for varmt! Det behagelige klima 
medvirker til, at man året rundt nyder godt af Madeiras natur.  
 

1. dag. Afrejse fra Danmark  
 

Der arrangeres bus fra lokalområdet til  Århus Lufthavn (Tirstrup) t/r.  
 

Vi flyver med SAS. Der er mad ombord på flyet fra  t/r. 
I Funchal bliver I budt velkommen af Århus Charters dygtige, danske rejselede-
re, der følger med på hotellet og vil være behjælpelige hele ugen.  
Der vil blive afholdt et velkomstmøde første eller anden dag, hvor ugens pro-
gram bliver præsenteret.  
 
 

Udflugt 1. Introduktionstur - Funchal bytur. 1/2 dag  
Vi oplever hovedbyen Funchal . Kombineret bus og til fods. Vi kører i bus de få 
km. fra hotellet til den gamle bydel, med de interessante historiske bygninger 
og monumenter. Snævre gyder fra det 15. århundrede, Vi slår et smut ind på 
det store marked, Mercado dos Lavrodores, hvor der altid er masser af liv. Gå 
ikke glip at fiskemarkedet. Turen afsluttes i et vinhus, hvor der prøvesmages et 
par af de gode Madeira vine.  
 

 
Udflugt 2. Madeiras Vilde Vest. 1/1 dag med frokost inkl. 
Madeiras historie samt smukke natur præsenteres. Vi starter dagen med at 
køre op til den lille madeiranske vinfabrik, Barbeito, hvor vi bliver vist rundt og 
slutter besøget af med en vinsmagning af fabrikkens egen madeiravin. Derefter 
går turen videre op over Encumeada-bjergpasset, i 1007 m. højde, hvor vi gør 
et stop og nyder den smukke udsigt. Turen går derefter videre til den lille kyst-
by Sao Vicente. Her udforsker vi byen og ikke mindst dens specielle kirke og 
kirkegård. I Sao Vicente nyder vi også en frokost, med udsigt ud over Atlanter-
havets bølger. Efter frokost kører vi videre mod havnebyen, Porto Moniz. Her 
får vi tid til at gå langs havet og se de imponerende naturlige havbassiner, som 
byen er kendt for. Nu går turen op over Paul de Serra, højsletten, hvor naturen 
skiller sig ud fra resten af øen. Højsletten fører os tilbage til Madeiras sydside 

Rejseplan & Udflugter 
og ikke mindst Europas højeste havklippe, Cabo Girão. Inden turen tilbage til 
hotellet, nydes den dragende udsigt ind over Câmara de Lobos, en charme-
rende fisker landsby, der bl.a. har inspireret Winston Churchill i hans maleri-
er.  
 

 
Udflugt 3. Østens Eventyr. 1/1 dag med frokost inkl. 
Det 3. højeste punkt på Madeira, Pico do Arieiro på 1.810 m bliver 1. stop på 
turen. I klart vejr med en udsigt over stort set hele øen. I naturparken Ribeiro 
Frio, ”den kolde flod” bliver der mulighed smage den lokale drik, poncha,  
nyde byens charme samt mulighed for at se byens ørreddambrug.  
Vi går en kort levada ”Balcões” (balkoner), hvorfra vi har en enestående ud-
sigt til dybe dale og de højeste bjergtinder. Fuglene herude er meget tamme, 
de er vandt til besøg, så hvis man har lidt brød med spiser de det fra hånden. 
Videre går det mod nord og vi nyder en dejlig frokost i skønne omgivelser. I 
Santana, besøges de karakteristiske  stråtækte, trekantede huse i blåt, rødt 
og hvidt. Længst mod øst, skal vi ud på udsigtspunktet, Ponta de Säo Louren-
co, Madeiras østligste punkt, hvor der er rig mulighed for at tage nogle 
smukke og uforglemmelige feriebilleder af det betagende bjerglandskab. 
Mættet af oplevelser går turen nu tilbage mod Funchal og vores hotel.  
 

8. dag. Hjemrejsedag 
Afsked med herlige Madeira. Vi bliver igen kørt til lufthavnen, hvor flyet afgår 
mod Tirstrup. Her venter bussen, der bringer os retur til opsamlingsstederne.  
Husk : 

 Ved tilmelding at oplyse jeres navn, som det står i passet inkl. mellem-
navne. Oplys også telefonnr., adresse og vigtigst - korrekt e mail. 

 Mulighed for afbestillingsforsikring. ( ca. kr. 195,-) 

 Mulighed for at tilkøbe rejseforsikring.  

 Husk det blå EU sygesikringskort. 

 Valuta er €, da Madeira er portugisisk og dermed med i EU. 
 
Bemærk: 
Der er lang tid til januar 2022, men eventuelle forholdsregler på fly, lufthavne 
og hotel i forbindelse med covid 19 pandemien, vil blive meddelt, når vi har 
de aktuelle anvisninger fra relevante myndigheder. 
 
Husk 
Århus Charter følger altid udenrigsministeriets rejsevejledninger. 
Hvis udenrigsministeriet, på tidspunktet for jeres afrejse, fraråder alle ”ikke 
nødvendige” rejser til Madeira, vil rejsen blive aflyst, og I vil få refunderet 
jeres indbetalte beløb.  
 


