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Tur 59

Tur 58

MADEIRA

ANDALUCIA med Granada, Sevilla og Malaga

Det er lett å forstå hvorfor Madeira blir 
beskrevet som en flytende blomsterbu-
kett, det er grønt overalt og det er en rik 
blomsterprakt og høye majestetiske fjell. 
Øya har et mildt klima i Atlanterhavet 
vest for Portugal og nord for Kanariøy-
ene. Madeira er ikke bare storslagen natur 
og overdådig blomsterprakt. Øyas vel-
kjente gjestfrihet har lange tradisjoner og 
service har blitt et av Madeiras varemer-
ker. Vi benytter rutefly Værnes - Oslo og 
videre charterfly til Madeira. 

På Madeira er det kort veg fra flyplassen 
til øyas hovedstad Funchal. Vi skal bo i 
7 netter på utmerkede Hotel Porto Mare 
som ligger i Lidoområdet like vest for sen-
trum. Hotellets bassengområde ligger i et 
meget flott parkanlegg. Alle rom har egen 
balkong og begrenset havutsikt.

Det blir god tid til å slappe av og nyte 

ferielivet og hotellets fasiliteter. Man må 
også utnytte tiden for å se seg om på den 
naturskjønne øya. Vi har inkludert flere 
utflukter med skandinavisk lokalguide. 
Vi har en halvdagsutflukt til nonnenes 
dal og botanisk hage. En kveld blir det 
utflukt med Madeira-aften. Vi får servert 
den svært gode nasjonalretten ”Espeta-
da”-grillspyd. I tillegg opptrer en lokal 
folkegruppe med sang og dans.

En heldagsutflukt til det vestre Madeira. 
Vi får se frodige banan- og vinavlinger. Vi 
kommer også langs nordkysten til Porto 
Moniz. Madeira er meget kjent for sine 
lange vanningskanaler, levadaene. De 
som ønsker kan være med på en fottur 
langs disse kanalene. 

Retur fra Madeira på ettermiddagen, og 
videre reiser vi med siste kveldsfly fra 
Gardermoen til Værnes.

Avreisedato: 18.4, 17.10
Prisen inkluderer:
• 7 hotellovernattinger i dobbeltrom
• 7 frokost
• 1 lunsj
• 4 middag
• Fly Værnes - Oslo tur/retur
• Fly Oslo - Madeira tur/retur inkl. måltid
• Utflukter som beskrevet

8 DAGER kr 14.900,-
Tillegg enkeltrom hotell kr 2.450,-

Avreisedato: 24.10
Prisen inkluderer:
• Fly Værnes - Malaga tur/retur
• 4 hotellovernattinger
• 4 frokost
• 4 middag
• Lokale guider i Granada og Sevilla
• Inngang Alhambra og Cordoba

5 DAGER kr 8.600,-
Tillegg enkeltrom hotell kr 1.650,-

Marked, Funchal

Botanisk hage

Hotel Porto Mare 

Andalucia, den sørligste delen av Spania, 
er rik på historie, kultur og skiftende 
landskap. Navnet Andalucia ble gitt lan-
det av maurerne. Granada var hovedstad 
i det mauriske riket fra 711 til 1492. At 
maurerne hersket viser seg idag spesielt 
gjennom arkitekturen. Granada har en 
egen arabisk bydel med maleriske gater 
og små butikker. Vi benytter Norwegi-
ans direktefly fra Værnes til Malaga og 
vi kjører frem til Granada. Her besøker 
vi Alhambra, sultanens residens som 
bestod av festningen Alcazaba og palasset 
Alcazar. Byggverket viser arabernes stor-
hetstid. Vi fortsetter reisen mot Cordoba 
som er kjent for sin store arabiske moske, 
La Mezquita. Rundt moskeen er det en 
arabisk bydel med gatemønster som en 

labyrint. Vi fortsetter frem til hoved-
staden i Andalucia, Sevilla. Byen er 
kjent for sin store gotiske kirke som er 
rikt utsmykket. Her er også Christoffer 
Columbus sin grav. På tur til Middelhav-
skysten kjører vi over et fjellområde hvor 
vi finner byen Ronda. Byen er delt av en 

stor fjellkløft og regnes for å være «tyre-
fektingens vugge». Tyrefekterarenaen er 
fortsatt i bruk. Turen avsluttes i Malaga. 
Byen er Picasso sitt fødested og har et 
stort Picasso museum. Vi tar Norwegians 
direktefly tilbake til Værnes.

Ronda

Spanskeplassen, Sevilla

Funchal


