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Vandra på Madeira  

 
 

Madeira, 7 nätter  
Santo da Serra – Funchal, 5 vandringsdagar 

 
För den som söker en varierande och fascinerande vandring är vårt vandringspaket 
på Madeira det perfekta alternativet. Veckan startar med ett par klassiska 
levadavandringar mellan Camacha och Santo da Serra samt mellan Marços och 
Machico. Tredje dagen följer du kuststigen mellan Machico och Porto da Cruz, en 
vandring med storslagen utsikt över hav, klippor och berg. Nästföljande dag kör vi dig 
upp till Queimadas där du följer Levada Cova da Roda genom den grönskande 
regnskogen med bitvis vidunderlig utsikt över dalen upp till Calderão Verde. Den sista 
vandringsdagen startar på 1 560 meters höjd vid Teixeira. Härifrån har du en lätt 
vandring upp till Madeiras högsta berg, Pico Ruivo 1 860 m.ö.h. Efter det att du njutit 
av den storslagna utsikten fortsätter du söderut mot Nunnornas dal. Sista biten går 
genom en tät eukalyptusskog med avslutning i Curral das Freiras. De sista två 
nätterna bor du i Funchal och får en heldag att se dig om.  
 
Höjdpunkter: 

• Behaglig temperatur för vandring 
• Grönskan, blommor och träd 
• Lättvandrade levador genom en levande landsbygd 
• Bra och riklig frukost  
• Oförglömlig kustvandring 
• Storslagen vandring över Madeiras högsta berg Pico Ruivo 
• Nunnornas dal 
• Funchal och byn Monte 
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Dag 1 – Ankomst till Madeira 
Oavsett när du landar på Madeira så möter vi 
dig och kör dig till Santo da Serra där du bor 
de första två nätterna vid Madeiras välkända 
och enda golfklubb. Hotellet ligger nära 
Santo da Serras centrum med bland annat 
en fin park och några butiker. Är du här en 
söndag har du möjlighet att besöka den 
välkända loppmarknaden som lockar både 
köpare och säljare från närliggande byar.  
 

 
 

Dag 2 – Santo da Serra - Camacha –
Santo da Serra, Levada da Serra do 
Faial 
Efter frukost hämtar vi dig på ditt boende i 
Santo da Serra och kör dig till Camacha. Du 
blir avsläppt vid Camachas torg utanför Café 
Religio med dess korgtillverkning. Här kan du 
göra ett besök och se korgtillverkningen och 
även ta en kopp kaffe innan du startar 
vandringen. Från torget i Camacha går du 
uppför till Levada da Serra do Faial. När du 
nått den gamla levadan planar vandringen ut 
och du vandrar lätt.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Levada da Serra do Faial är en torrlagd 
levada, dvs den används inte längre. Det är 
fortfarande en mycket fin vandring och snäll 
start på veckan. Den första delen av 
vandringen passerar små byar, gårdar och 
terrassodlingar. Längre fram på dagen når 
du skog som du följer genom till en 
vattendelare där du viker av nerför till Santo 
da Serra. Efter ankomst har du möjlighet att 
njuta av hotellets jacuzzi och turkiska bad 
innan du äter middag. 
 
Sammanlagd höjdmeter, stigning: 213 m, 
sänkning: 212 m. 
Lätt vandring (grad 2) - 20 km  
 

Levada do Caniçal 
 

Dag 3 – Santo da Serra – Maroços – 
Levada do Caniçal – Machico 
Efter frukost hämtar vi dig åter för en kort 
transfer till Maroços. I Maroços startar 
dagens vandring längs med Levada do 
Caniçal som byggdes 1949 för att förse 
lantbruksområden kring Machico och Caniçal 
med vatten under torra perioder. Till skillnad 
från gårdagens vandring följer du idag en 
levada som används och fungerar utmärkt. 
Vandringen är lätt och du passerar endast en 
tunnel som är 10 meter lång.  Längs levadan 
växer mimosaträd och därför kallas den för 
”mimosalevadan”. Husen och odlingarna går 
ända fram till levadan. Ibland känns det som 
man passerar över privat mark, men alla 
levador på Madeira är, liksom vägar, 
allmänna eftersom staten står för skötsel 
och drift av dem.  
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Fruktförsäljning längsmed Levada do Caniçal 
 
Längre in i dalen passerar du odlingar och 
små kreaturshus. I kreaturshusen håller man 
getter, får eller en ko. De står i husen över 
natten och släpps ut på dagen, dock alltid 
bundna. Odlingarna är små och påminner lite 
om våra kolonilotter. Man odlar för husbehov 
och lite försäljning till förbipasserande 
vandrare. Klimatet gör det möjligt att odla 
det året om, t.ex. potatis och bönor på 
vintern. Levadan slutar vid landsvägen innan 
tunneln till Caniçal. Härifrån följer du gatan 
ner till Machico och ditt hotell.  
 
Sammanlagd höjdmeter, stigning: 35 m, 
sänkning: 246 m. 
Lätt vandring (grad 2) - 13 km  
 

Dag 4 - Machico – Porto da Cruz, 
Kustvägen eller Levada do Castelejo  
Efter frukost är det dags att lämna Machico. 
Den här dagen kan du välja mellan att följa 
den spektakulära kustvägen eller så väljer du 
den snällare vandringen längs Levada do 
Castlejo. Kustvandring är en av de mest 
populära vandringsturerna på Madeira och 
en oförglömlig upplevelse om vädret är bra. 
Kustvägen följer den branta nordöstra 
kusten och kan bitvis upplevas som 
hissnande då stigen bitvis är smal med brant 
ner mot havet vid sidan.  Här finns dock 
vajerräcken uppsatta på utsidan av stigen på 
utvalda ställen. Stigen följer en gammal 
färdväg mellan de två hamnstäderna 
Machico och Porto da Cruz.  

Den första delen av vandringsturen följer 
Levada do Canical. Efter cirka 4 km lämnar 
du levadan och vandrar uppför längsmed en 
fin stig. Bakom dig har du en härlig utsikt 
över Machico och när du når Boca do Risco 
har du hela havet framför dig. Vid sidan av 
stigen finns här en fin rastplats, perfekt för 
ett första stopp med utsikt åt båda hållen. 
Efter stoppet fortsätter du längs med en stig 
som följer det branta berget, cirka 300 meter 
ovanför havet. Utsikten över havet och de 
omgivande klipporna är storslagen. Nedan 

för dig har du några odlingar och det dovt 
mullrande havet. Stigen smalnar av på 
mitten men blir strax åter bred och du når en 
bilväg som tar dig nerför mot Porto da Cruz. 
På vägen ner har du Örnklippan framför dig 
och vid fint väder ser du Madeiras högsta 
berg Pico Ruivo och Pico Areo. En mera 
storslagen utsikt är svårt att hitta.  

Regnar det och blåser den här dagen eller du 
inte vill utsätta dig för det hissnande branta 
partiet, kan du välja en lättare men vacker 
vandring längs Levada do Castelejo till Porto 
da Cruz. Från Machico får du då transfer till 
Refereta där den vandringen startar. Du 
följer levadan upp till dess källa där du 
vänder och vandrar ner till Porto da Cruz. 

Vilket alternativ du än väljer når du Porto da 
Cruz och efter check in på ditt boende 
kanske du passar på att ta en öl eller kanske 
en poncha på den strandnära baren innan 
middagen. Eller så kanske du avslutar dagen 
med ett dopp i havspoolen.  
 
Sammanlagd höjdmeter Kustvandringen, 
stigning: 412 m, sänkning: 450 m. 
Lätt (grad 2) – Medel (grad 3) 
Kustvandring 14 km 
Levada do Castlejo 18 km 

 
Utsikt från baren i Porto da Cruz 
 

Dag 5 – Porto da Cruz – Queimadas – 
Levada Cova da Roda – Caldeirão Verde 
– Ihla - Santana 
Efter frukosten hämtar vi dig för en transfer 
upp i bergen till Queimadas cirka 900 meter 
över havet, där dagens vandring börjar. 
Vandringen går idag ut med Levada Cova da 
Roda som är en av Madeiras mest populära 
vandringsturer. Levadan är bitvis inhuggen i 
bergssidan och du passerar flera tunnlar så 
ficklampa är ett måste. Du följer en stig från 
Queimadas genom en djungelliknande skog. 
Utsikten är bitvis vidunderlig och bitvis är 
terrängen svindlande brant. Trots de branta 
bergssidorna är vandringen trygg då den 
kantas av staket. Levadan passerar en 
magisk fors och fortsätter genom 
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regnskogen in i den vilda dalen Ribeira 
Grande.  
 

 
Levadatunnel 
 
Du passerar fyra tunnlar varav en av dem 
har en sidoöppning med en fantastisk vy 
över dalen. I slutet av dalen når du Caldeirão 
Verde som ligger i en sidodal till den stora 
huvuddalen, Ribeira Grande. Här är det 
lämpligt med ett lunchstopp. Under stoppet 
kan du njuta av de branta omgivningarna 
och vackra vattenfallet som kastar sig ner i 
till en liten vattensamling. Efter uppehållet 
följer du levadan tillbaka och lämnar den 
efter några kilometer mot byn Ihla. Stigen 
nerför passerar en märkbar klimatzon, där 
det plötsligt blir varmare och torrare. Leden 
ner följer en gammal stig som bitvis är 
utgrävd på ett udda vis. I utkanten av Ihla 
passerar du odlingar och flera kreaturshus. 
Väl nere i den idylliska byn Ihla är det 
lämpligt att avsluta dagen med något kallt 
att dricka på byns bar i väntan på vår 
transfer som tar dig till ditt boende i 
Santana. Santana är ett utspritt samhälle 
som de flesta bussturerna passerar och 
stannar till vid. Huvudattraktionen är de 
traditionella triangelformade husen av sten 
och halmtak.  
 
Sammanlagd höjdmeter, stigning: 53 m, 
sänkning: 557 m. 
Utmanande vandring (grad 4) - 13 km  

 
Levada Cova da Roda 
 

Dag 6 – Santana – Achada do Teixeira – 
Pico Ruivo – Curral das Freiras - 
Funchal 
Efter frukost hämtar vi dig för transfer från 
den nordöstra kusten upp till Achada do 
Teixeira, 1 560 meter över havet. Här startar 
dagens vandring, vid fint väder den mest 
storslagna den här veckan. Det är 
lättvandrat längsmed den breda stigen. Efter 
cirka 3 km når du Refuge Casa do Abrigo. Ett 
stenhus som ligger vid foten av Madeiras 
högsta topp. Refugen är bemannad året om 
och här kan du köpa något att dricka och få 
hjälp om så behövs. Vid dåligt väder är 
dörren stängd och det ser obebott ut men 
det är bara att knacka på. Du fortsätter 
uppför och svänger av den sista biten för att 
nå toppen av Madeira, Pico Ruivo, 1 862 
m.ö.h.  
 

 
Utsikt från Pico Ruivo 
 
Är vädret fint har du en fantastisk utsikt över 
land och hav. Du fortsätter stigen mot 
Encumeada, med oförglömlig utsikt. Efter 
nästan 8 km vandring lämnar du vägen mot 
Encumeada och svänger vänster ner mot 
Curral das Freiras. Härifrån går det nerför 
och på 1 300 m.ö.h når du en väldoftande 
eukalyptusskog. Stigen övergår till skogsväg 
som slingrar sig nerför. Strax ovanför Curral 
das Freiras och Nunnornas dal tar skogen 
slut och du vandrar genom odlingar och 
några gårdar innan du når landsvägen. Vi 
möter dig här och kör dig ner till Funchal och 
ditt boende.  
 
Sammanlagd höjdmeter, stigning: 446 m, 
sänkning: 1 313 m. 
Krävande vandring (grad 5) - 11 km  
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Curral das Freiras/Nunnornas dal 
 

Dag 7 – Funchal 
Under din sista dag på Madeira får du 
möjlighet att utforska den underbara lilla 
staden Funchal. Det finns mycket att se i 
den vänliga staden. Kanske du tar en 
promenad till katedralen, Cathedral Sé och 
vidare till Mercado dos Lavradores, 
arbetarnas marknad. I denna frodiga och 
välsorterade marknad kan du hitta olika 
sorter av frukter, grönsaker, blommor och 
örter. Det finns även flera museer i Funchal, 
ett tips är att besöka Story Center där du får 
uppleva hur Madeira kom till och mera om 
dess historia. Framåt eftermiddagen kanske 
du göra ett besök på någon av stadens 
vinkällare för att provsmaka Madeiravinet.   
För dig som vill se mer av Funchals 
omgivningar finns många alternativ. Ta 
gärna tillfället i akt och följ med någon av 
båtarna vid hamnen för att spana efter valar 
och delfiner. För upptäckter av öns övriga 
delar finns flera guidade rundturer. Eller så 
kan du lätt ta dig upp till den botaniska 
trädgården för att lära dig om Madeiras 
tusentals sköna växter.  
 
Kvällen avslutar du lämpligen med en 
välsmakande måltid på någon restaurang 
och en skön kvällsvandring längs den 
levande hamnpromenaden.  
 

 
Funchal 
 

 

Dag 8 – Hemresa 
En vecka går fort och har du möjlighet 
rekommenderar vi att du stannar ytterligare 
några dagar eller kanske en vecka. Du kan ta 
färjan över till grannön Porto Santo med sin 
9 km långa sandstrand, eller så kanske du 
stannar kvar i Funchal med många 
möjligheter till utflykter. Om du inte har 
möjligheten att stanna så är det nu dags för 
hemresa. En taxi hämtar dig och kör dig till 
flygplatsen för vidare resa till Skandinavien.  

Pris och period  
Enligt information på vår hemsida 
www.vandra.se  
 

Antal deltagare 
Från 1 person. Vid flera än 10 personer 
kontakta oss för en offert. 
 

 
 
 

Svårighetsgrad  
• Snittvärde svårighetsgrad: 3,2/5 
• Vandringen är i genomsnitt lätt till 

krävande. Två vandringsdagar är 
lätta, en är medel, en utmanande och 
en är krävande.  

• Levadorna är lätta att följa och 
flacka. Kustleden mellan Machico 
och Porto da Cruz startar med en 
uppförsbacke och längs med kusten 
är ett parti hissnande. Mellan 
Caldeirõa Verde och Ilha går det 
brant nerför cirka 600 höjdmeter. 
Sista vandringsdagen sker första 
delen av vandringen på hög höjd och 
avslutas med att det går det brant 
nerför cirka 1 300 meter. För många 
är vandring nerför mer 
ansträngande, särskilt för knäna. 

• Underlaget längs levador/stigar 
varierar från betong till trampad stig, 
vid regn kan det vara halt.  

• Total sträcka att vandra är 71 - 75 km 
fördelade på 5 vandringsdagar 

 

 

http://www.vandra.se/
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Reservationer 
Vi reserverar oss för eventuella inställda 
vandringsdagar på grund av regn, blåst eller 
avstängda stigar/levador.  Regn och blåst 
orsakar störtfloder eller ras som gör flera 
stigar farliga att vandra. Vid större ras 
stängs stig/led av och skyltar sätts upp. 
Respektera alltid avstängningar och 
lokalbefolkningens rekommendationer. 
Uteblivna vandringar på grund av regn, blåst 
eller avstängningar ersätts inte. 

Boende 
Du bor på bra hotell med varierande 
standard och läge. Alla rummen har dusch 
och toalett. För mera information se 
www.vandra.se 
 
Extra nätter Funchal 
Önskar du stanna ytterligare några dagar 
eller en vecka på Madeira före eller efter 
vandringsveckan kontakta oss för förslag. 
 
Anslutningsresan 
I arrangemanget ingår inga anslutningsresor 
till och från vandringen. Kontakta oss så 
hjälper vi dig med tips och råd om hur du 
skall gå till väga för att lösa detta på bästa 
vis. Vi skickar gärna programförslag med 
information om dina anslutningsresor.  
 
Flygplatsen på Madeira heter Funchal och du 
kan flyga dit dagligen med TAP från 
Stockholm Arlanda och Köpenhamn Kastrup, 
via Lissabon. 
 
Oavsett när du landar eller lämnar Madeira 
ingår transfer mellan flygplatsen och ditt 
hotell. 
 
Din resplan 
I samband med bokning av vandringspaket 
meddelar du oss vilka flyg du planerar att 
boka så lägger vi in dem i din som 
information. Flygbiljetter bokar du när 
landarrangemanget är klart. 

 
Bokningsprocessen 
För att underlätta beslut om lämpligt 
startdatum och resväg e-postar vi gärna ett 
programförslag till dig. När startdatum är 
beslutat startar vi arbetet med att boka in 
dig längs med leden. Bokningsprocessen tar 
cirka 3 - 5 arbetsdagar. När allt är bokat och 
klart meddelar vi dig via e-post med 
program. Vi kan aldrig garantera att dina 
datum fungerar förrän allt är bokat och 
bekräftat. Vid ändring av datum utgår en 
ändringsavgift som varierar beroende på 
arbetets omfattning. 
 
Eget ansvar 
All vandring arrangerad av Vandra sker på 
egen risk. Varken Vandra, lokal arrangör, 
lokala turistbyråer eller hotell kan ställas till 
ansvar för olyckor under vandringarna. Det 
är viktigt att du har fullgott 
reseskydd/reseförsäkring och att du ser 
över ditt reseskydd.  
 

Försäkringar   
En förutsättning för att du skall få 
genomföra resan är att du har fullgott 
reseskydd. I Vandras researrangemang ingår 
inga försäkringar. Vill du ha hjälp med att 
komplettera ditt försäkringsskydd med 
avbeställningsförsäkring eller reseförsäkring 
hjälper vi dig via Gouda reseförsäkringar. 
 
Särskilda resevillkor 
För resor förmedlade av Vandra gäller 
Allmänna villkor för paketresor. Dessutom 
gäller Särskilda villkor. 
 

Bokning och information 
 
Vandra of Sweden AB 
Stora Strandvägen 2C 
312 72 Skummeslövsstrand 
Tel. 0430 – 620 21 
E - post: info@vandra.se  
www.vandra.se  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.vandra.se/
mailto:info@vandra.se
http://www.vandra.se/
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Klimat  
Årsnederbörden vid Bica da Cana på Paúl da Serra på 1 560 meters höjd är 3 000 mm och Ponta 
Delgada på nordkusten får 1 100 mm i årsnederbörd. På sydkusten faller det 600 – 700 mm om 
året. Genomsnittstemperaturen i bergen är drygt 9˚ och vid kusten 18˚ - 22˚. I bergen faller det 
snö i genomsnitt 10 dagar om året och hagel 15 dagar om året. 
 
De tre varmaste månaderna är juli, augusti och september och torraste månaderna är juli och 
augusti i såväl både bergen som vid kusten. De tre våtaste månaderna är över hela ön november, 
december och januari. I Funchal faller det 3 mm nederbörd en normal sommarmånad, medan det 
en normal vintermånad faller 100 mm. Motsvarande för Bica da Cana är 30 mm en sommarmånad 
och 440 mm en vintermånad. 
 
Största chansen till klart väder i bergen är tidigt på morgonen. Madeira är nämligen utsatt för 
passadvindarna som kommer från nordost. Den varma, fuktiga luften stöter mot den centrala 
bergskedjan på ön och pressas uppåt, där den kyls ned och skapar dimma och moln. Molen lägger 
sig på mellan 400 och 1 300 meters höjd och blir kraftigare ju längre dagen går. Det medför att 
det är dubbelt så många soltimmar i Funchal som i Porto Moniz eller Santana på norra sidan. 
 
De nordostliga passadvindarna gör också att det gärna blåser mer på nordkusten än på 
sydkusten. Vågor och bränningar är större och våldsammare i Porto Moniz, São Vicente och Porto 
da Cruz än i Funchal och Ribeira Brava. Den låga Sáo Lourenço-udden i nordost har av samma 
anledning lite nederbörd men mycket vind. 
 

 
För mer information se: www.yr.no  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.yr.no/
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Madeira 
Vulkanaska och lava har gett Atlantens pärla Madeira en mycket näringsrik jord med frodig 
växtlighet. Denna ö är ett subtropiskt paradis som kan liknas vid en flytande trädgård. Oavsett 
tidpunkt på året blommar den ymnigt. Madeira är även en dramatisk ö med berg som stupar rakt 
ner i havet, vattenfall som kastar sig ut från klippor och trånga, svårframkomliga dalar. Många 
delar av öns bergiga och vulkaniska inre är fortfarande orörda. Klimatet är behagligt och vid 
kusten håller sig dagstemperaturen kring 20° C, förutom vinter och sommar. De flesta av 
Madeiras grödor odlas längs den soliga och välmående sydkusten. På den svalare och blötare 
nordsidan finns färre invånare men desto fler djur, dock inga ormar eller andra giftiga djur. Ön 
bevattnas av vattenkanaler, levador, som slingrar sig längs bergssluttningarna. Det finns 
sammanlagt cirka 2 150 km levador, varav några har funnits ända sedan 1500-talet. Längs 
levadorna kan man vandra och nå delar av ön dit inga andra vägar går.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Vandra of Sweden AB 
Stora Strandvägen 2C 

312 72 Skummeslövsstrand 
Tel. 0430 – 620 21 

E -post: info@vandra.se 
www.vandra.se 
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