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INFO UTIL MADEIRA
Madeira (in portugheza: lemn) este un arhipelag situat la aproximativ 580 km de coasta Africana, la 860 km de Lisabona, capitala
Portugalia si la 400 km de Insulele Canare. Insulele din arhipelagul Madeira sunt faimoase pentru vinul de Madeira, precum si
pentru vegetatia si fructele subtropicale. Mentionata in Libro del Conoscimento in 1350 si prezentata pe Hartile Italiene si
Catalane din secolul al XIV-lea, Madeira a fost oficial descoperita de Joao Goncalves Zarco si Tristao Vaz Teixeira in 1419, la un
an dupa ce au descoperit Porto Santo. Insula a fost denumita “Madeira” datorita abundentei de materie prima. Printre tot ce are
Madeira mai grandios de oferit se numara Padurea Laurissilva, clasificata de UNESCO drept sit natural, iar la 50 km de
Madeira se afla Insula Porto Santo cu ape turcoaz si nisip auriu. Contrastele sunt cele mai mari atuuri ale Madeirei, facand din
acest loc o destinatie la care doriti sa va intorceti mereu.
Pentru a ajunge in Madeira aveti la dispozitie zboruri din Bucuresti catre Lisabona sau Porto, iar de aici puteti opta pentru
zborul catre Insula Madeira, pe aeroportul Funchal. Zborul dureaza aproximativ 10 ore cu escala inclusa, iar companiile care
opereaza acest zbor sunt TAP Portugal, Air Berlin sau Austrian Airlines. Zborurile sunt operate zilnic, iar tariful aproximativ al
calatoriei porneste de la 530 Euro/ Persoana.

PRINCIPALELE STATIUNI DIN MADEIRA
1. FUNCHAL: Capitala Madeirei, Funchal este situata pe coasta de sud a insulei, pe un golf frumos cu acelasi nume. Numele sau
provine din fenicul (funcho), o planta aromatica comuna in aceasta regiune.
Orasul a devenit un important post comercial, mai intai prin comertul cu trestie de zahar si banane si apoi datorita vinului din
Madeira si a reprezentat un punct de oprire esential pentru calatoriile de expansiune maritima. Datorita temperaturii sale usoare pe
tot parcursul anului, a devenit devreme o destinatie preferata pentru elita europeana.
Bogata in istorie, cosmopolit si cu o viata fantastica proprie, Funchal astazi are multe de a vazut si admirat, incepand cu centrele
istorice ale parohiilor sale: cum ar fi São Pedro, Santa Maria si Sé. Funchal are o extinsa viata culturala, inclusiv muzee si alte
facilitati culturale.
Nu pierdeti Piata Fermierilor, unde aromele fructelor si florilor se amesteca cu agitatia obisnuita a unei piete.
Deoarece Funchal este cunoscut ca o „gradina de mare“, nu putem sa nu mai vorbim si de spatii verzi, cum ar fi: Gradina Botanica
si Gradina Quinta do Palheiro Ferreiro.
Nu este nimic mai bun decat o plimbare cu masina spre oras si imprejurimile sale si puteti lua telecabina de la Monte la Gradina
Botanica sau la centrul orasului. Odata ajuns in Monte, revenirea la "cosul de masini" este o necesitate.
2. Camara de Lobos este o municipalitate, parohie si oras pe coasta sud-centrala a insulei Madeira.
Camara de Lobos este a doua cea mai mare asezare a populatiei in Madeira cu cea mai mare (45%) contributie a tinerilor sub 25
de ani. Situat in zona metropolitana Funchal, este limitata la est de Funchal (prin parohia Camara de Lobos); la vest de municipiul
Ribeira Brava si stancile abrupte ale Cabo Girão (una dintre cele mai inalte stanci din Europa: 580 m altitudine); si la nord de
municipalitatile Santana si São Vicente (si muntii din Pico de Arieiro).
Decretul din 1955 (nr.40.221 / 5 iulie 1955) defineste aceste limite mai explicit. dar permite interpretari:
Principalele surse de venit: zona a crescut ca o extensie a industriei turismului, productia de banane si alte fructe comune insulei.
In plus, vinul Madeira, o industrie importanta pe insula, continua sa conduca cultivarea podgoriilor locale.
3. Canico se afla pe coasta de sud-est a insulei, chiar langa autostrada de coasta, pe un teren deluros. Satul Caniço este situat pe un
platou mic, plat, de 1½ ml, in interior, accesibil printr-un drum abrupt si inclinat. Zona statiunii Caniço de Baixo este chiar langa
coasta, asezata deasupra unor tarmuri dramatice de roca vulcanica neagra.

Vechiul sat Caniço este un loc plin de viata, destul de atragator, centrat in jurul unei piete si a unei biserici din secolul al XVIII-lea,
cu un labirint de strazi cu sens unic care se intinde pe dealurile din jur. Majoritatea hotelurilor sunt situate in partea inferioara,
Baixo, o zona rezidentiala recent construita pe coasta, care se intinde pe un drum abrupt sau pe o strada mai abrupta, mai veche,
partial pietruita.
Se intinde pe o distanta de 1 mila de-a lungul coastei si se extinde pe 700 de metri pe uscat, dar se bucura de un cadru natural
deosebit, cladirile sale, mai ales blocuri de apartamente noi si hoteluri, terase pe deal. La E din Baixo se afla zona in curs de
dezvoltare a orasului Reis Magos, care are cateva hoteluri mari, o promenada la malul oceanului si o plaja mica, pietroasa.
Zonele sunt cele mai potrivite pentru cuplurile mature, deoarece viata de noapte este aproape inexistenta. Este posibil ca terenul
abrupt sa nu fie potrivit pentru persoanele cu dificultati de mobilitate. Canico este vizitata in special de germani, mai putin de
britanici.
In timpul zilei, activitatile din zona constau in inot si scufundari; drumetii si mers pe jos sau se poate vizita rezervatia marina
Garajau de pe coasta.
4. Machico este o municipalitate, parohie si oras in partea de sud-est a insulei Madeira, in Regiunea Autonoma Madeira. Cel mai
estic municipiu de pe insula, deci este a treia cea mai populate zona.
Datorita localizarii si caracteristicilor sale morfologice, clima din Madeira este complexa, a carei diferenta de la un loc la altul este
accentuata, chiar si in zone relativ apropiate. Temperaturile Machico sunt relativ moderate pe tot parcursul anului, variatia fiind
relativ scazuta (doar accentuata intre cresteri).
Machico are o clima mediteraneana foarte usoara, cu diferente de temperatura mici intre anotimpuri. Este putin mai racoroasa
decat in Funchal in toate anotimpurile, dar este inca foarte usoara in timpul iernii si are veri stabile si calde, unde undele de
caldura sunt rare.
Machico este recunoscuta pentru plajele cu nisip galben artificial cu pietricele si pentru facilitatile si dotarile statiunii.
Dincolo de plaja primitoare, aceasta statiune, care este foarte bine servita de restaurante, are un patrimoniu turistic bogat, incepand
cu biserica matriceala, situata in fata primariei si dedicata Fecioarei de la Conceição.
Se spune ca acest templu a fost ridicat de catre familia capitanilor de pe insula. Monumentul din secolul al XVI-lea ramane astazi
caracteristica primitiva a goticului si Manuelinei tarzii. In interior merita vizitate altarele sculptate, frumos aurite.
Aici se poate vizita Fortul São João Baptista - construit in 1708, cu o capela neo-gotica dedicata sfantului care da numele cetatii si Capela Domnului miracolelor, o biserica baroca construita pe locul unei capele din secolul al XV-lea care a fost distrusa de
inundatiile din 1803.
Un alt punct de interes este biserica Piquinho sau Caramanchão. Deschis in 1967, acest templu este dedicat patronului São José, a
carui evocare se face in onoarea unui mic conac, care a existat odata pe varful unui deal de pe Sitio do Piquinho, cu o capela
dedicata acestui sfant al secolului al XVIII-lea. Din aceasta capela raman ruinele mici cu o mare valoare arheologica.
5. PONTA DELGADA este un mic sat de pe coasta de nord a insulei Madeira, situat in cartierul São Vicente, cu peisaje frumoase
ale muntilor si ale marii.
6. PORTO MONIZ este un oras fermecator pe varful spectaculos din nord-vestul Madeirei, o regiune formata din munti inalti si
privelisti asupra albastrului profund fara sfarsit al Oceanului Atlantic. Din punct de vedere istoric, topografia regiunii a izolat
Porto Moniz de restul insulei, iar orasul a supravietuit doar ca port de pescuit specializat in vanatoarea de balene, o practica care a
continuat pana in anii 1980.
7. SANTA CRUZ este o municipalitate, o parohie si un oras in partea estica a insulei Madeira.
Este situat la sud-est de Santana, la sud-vest de Machico si la nord-est de capitala regionala (Funchal); este legat de o autostrada
catre Funchal si Machico, precum si de Santana printr-un drum auxiliar. Expansiunea urbana din Funchal se intinde de-a lungul
frontierei de vest a Santa Cruz, in timp ce partea estica a municipiului reprezinta baza aeroportului international Madeira.
Municipalitatea Santa Cruz este al doilea oras mai vechi din Madeira si este situat langa ocean, in partea de sud-est a insulei. Aveti
posibilitatea sa realizati o plimbare placuta prin orasul vechi si sa intalniti mici magazine, cafenele si restaurante.
Recent, de-a lungul plajei, a fost construit un complex modern de plaja, care este ideal pentru o seara plina de bucurie si de neuitat
impreuna cu familia.
8. SAO VICENTE: Caracterizata de casele sale triunghiulare mici, Santana este un sat frumos pe coasta de nord. Aceste case
mici, construite din piatra naturala si paie, au servit localnicilor timp de secole ca grajduri si locuinte.
Aceasta regiune, care cuprinde sase parohii (Arco de São Jorge, Ilha, Faial, Santana, São Jorge si São Roque do Faial), traieste in
principal din agricultura, artizanat si traditie. Peisajul montan este dominat de verdeata luxurianta care caracterizeaza padurea
Laurissilva, care a fost clasificata drept "Patrimoniu Mondial" de catre UNESCO, incurajand localnicii sa faca totul pentru a-si
mentine frumusetea.

Cu atat de multe atractii, este normal ca majoritatea turistilor sa aiba un cerc pe hartile lor in jurul Santana ca un loc obligatoriu de
vizitat. Si totusi, cu Parcul Tematic din Madeira, o alta atractie a fost adaugata ofertei deja largi a acestei regiuni! Deschis in
octombrie 2004, Parcul tematic Madeira, care poate fi vizitat pe tot parcursul anului, este impartit in mai multe nuclee si include
multe atractii pentru tineri si batrani - turisti si localnici - legate de istoria, traditiile si cultura oamenilor din Madeira.
In fiecare an, in luna iulie, in sat este organizat un mare festival de muzica si dansuri traditionale si atrage o multime de localnici si
de turisti. Evenimentul cunoscut sub numele de "24 horas a bailar" (literal "24 de ore de dans") este alcatuit din spectacole ale
grupurilor traditionale de folclor din Madeira si din alte regiuni sau tari invitate sa participe.
La doar o scurta distanta de Santana, veti gasi Queimadas, punctul de plecare pentru una dintre cele mai spectaculoase plimbari de
la Madeira, la "Caldeirão Verde" ("Verde Cauldron").
9. SERRA DE AGUA este o parohie civila din municipiul Ribeira Brava, pe insula portugheza Madeira. Numele lui Serra de
Água este derivat din construirea istorica a unui morar de apa folosit pentru fabrica de cherestea, numit serra de água, si ulterior a
fost aplicat intregii parohii. Lemnul a fost primul mijloc de existenta si venit pentru colonistii timpurii in Madeira, iar datorita
abundentei vegetatiei din Serra de Água a fabricilor de cherestea, exportul comercial de lemn a fost foarte profitabil.
Administrativ, a fost o anexa a Ribeira Brava dupa 18 octombrie 1881. Mai tarziu, a functionat ca parte a Ponta do Sol, dupa
crearea Ponta do Sol (in 1835), revenind la municipalitatea redefinita Ribeira Brava in 1914, ca parohie civila autonoma.
Serra de Agua este situata in partea de sud-vest a insulei, inconjurata de vegetatia densa si muntii inalti, printre care Picto Cruz,
Pico do Cedro si Pico Grande. Terenurile sunt irigate de numeroase rauri, cum ar fi Ribeira da Faja das Éguas, Ribeira do Poço si
Ribeira da Serra de Água.

VA ASTEPTAM DECIZIA DE A VIZITA ACEASTA DESTINATIE UNICA!!!
BENEFICII si REDUCERI: Achizitionand de la noi pachete turistice, veti beneficia de Programul nostru de fidelizare
SMART-TRAVEL-CLUB, special conceput pentru cei care iubesc sa calatoreasca, acumuland PUNCTE cu fiecare calatorie,
puncte care se vor transforma in REDUCERI la pachetele urmatoare. CLICK AICI INFO SMARTTRAVELCLUB

Nota :) ...: Suntem aici pentru a va ajuta sa obtineti vacanta dorita, in bugetul alocat, cu cele mai serioase si
dedicate servicii de consultanta profesionista, din pasiune pentru travel si grija pentru dvs., turistii Activ
Ofertadevacanta, prietenii nostri!
Cu aleasa pretuire,
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