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Vandra på Madeira  

 

 
 

Runt Madeira, 7 nätter  
Porto da Cruz – Funchal, 5 - 6 vandringsdagar 

 

Utforska den fascinerande och variationsrika ön i Atlanten! Här finner du branta och 
robusta kustlinjer, gröna kullar och små vikar som är bra för bad såväl som 
molnskogar och soldränkta bananplantager. ”Blomsterön” Madeira erbjuder ett 
mångsidigt landskap och ett behagligt klimat året runt. Den torra östsidan, den svala 
norrsidan, de karga bergen, de fuktiga högplatåerna och den soliga sydsidan bjuder 
alla in dig till att utforska denna underbara ö. Året runt finns det färgglada blommor 
och träd i full blomning på de olika höjdnivåerna. Den vänliga och traditionsmedvetna 
lokalbefolkningen välkomnar dig att lära känna deras land och kultur. Upptäck alla 
otroliga delar av Madeira i detta vandringsprogram runt ön. 
 
Höjdpunkter: 
 

• Vandringarna går på alla delar av ön 
• Grönskan, blommor och träd 
• Fina levadavandringar 
• Oförglömlig kustvandring 
• Storslagen vandring längs levador 
• Funchal, den livliga och vänliga huvudorten 
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Dag 1 – Ankomst till Madeira 
Du ankommer till Funchal flygplats och tar 
dig till den lilla fiskebyn Porto da Cruz, där du 
bor de kommande 2 nätterna. Här kan du 
njuta av stranden eller bada i 
havsvattenpoolen. I byn finns också ett litet 
romdestilleri där du kan få se hur 
produktionen av sockerrörssprit går till. 
Självklart måste du även prova på den lokala 
drinken ”Poncha”, en läcker dryck gjord av 
honung, sockerrörssprit och färskpressad 
juice.  
 

 
Machico 
 

Dag 2 – Machico – Porto da Cruz 
Efter morgonens välkomstmöte, som hålls av 
vår samarbetspartner, får du en transfer till 
Machico där du startar din vandring tillbaka 
till Porto da Cruz. Du vandrar genom 
jordbruksmarker längs veckans första 
levada. Du vandrar sedan uppför längs 
vandringsstigar som kantas av frodig 
vegetation till Boca do Risco. Här kan du 
njuta av den vidsträckta utsikten innan du 
fortsätter din vandring. Stigen blir smalare 
och mer öppen, du måste vara vaksam och 
försiktig! Stigen går längs klippkusten, de 
mest utsatta partierna har säkrats upp med 
vajer, dock ej överallt. Dagen avslutas med 
en nedförstigning mot havet och vandring 
längs stranden till Porto da Cruz. 
 
Sammanlagd höjdmeter: 
Stigning: 550 m, Sänkning: 550 m. 
Medel vandring (grad 3), 15 km  
(kan av vissa upplevas som krävande p.g.a. 
partier med smala stigar och kraftiga 
branter) 
 
Alternativ vandring: 
Vid dåligt väder, dimma, om du känner dig 
ostadig på foten eller lider av höjdrädsla 
rekommenderar vi att du väljer den 
alternativa vandringen från Ribiera de 
Machico. Vänligen tala om för chauffören om 
du vill genomföra den alternativa vandringen 

istället, så att du blir avsläppt på rätt 
startplats. Denna rutt tar dig upp till Portela-
passet och sedan tillbaka ner till Porto da 
Cruz. 
 
Sammanlagd höjdmeter: 
Stigning: 150 m, Sänkning: 600 m. 
Medel vandring (grad 3), 7 km  
 

 
Utsikt över nordkusten 
 

Dag 3 – Calhau – São Jorge, São 
Vicente 

Klockan 09.00 hämtas du upp för en transfer 
till Calhau, med ett litet stopp i Santana för 
att kunna se Madeiras traditionella hus. Från 
Calhau följer du kusten längs en gammal 
fiskestig som tar dig till Ponta de São Jorge. 
Snart fortsätter du uppför längs 
terrassodlingar, förbi utsiktsplatsen Vigia där 
du kan blicka ut över hela den norra 
kustlinjen. Härefter väljer du att antingen gå 
inåt land för att avsluta dagens vandring lite 
tidigare, eller fortsätta längs Levada do Rei 
hela vägen till Riberio Bonito (den vackra 
floden). Levada do Rei är ungefär 10 km lång, 
och den mest spännande och vackra delen 
är precis i slutet. Du går sedan tillbaka 
samma väg längs levadan, för att därefter 
svänga inåt land till det vattendrivna 
sågverket i Achadinha, en kulturell relik. Här 
avslutas dagens vandring och klockan 16.00 
får du en transfer till São Vicente och ditt 
boende för natten. Bilfärden kommer att 
bjuda på vackra vyer över Madeiras vilda, 
norra kust.  
 
Sammanlagd höjdmeter:  
Stigning: 650 m, Sänkning: 150 m. 
Medel vandring (grad 3), 16 km  
 



Runt Madeira, 7 nätter  3(7) 

 
Madeiras traditionella hus 
 

Dag 4 – Paul da Serra – Porto Moniz 
Efter en välbehövlig frukost hämtas du åter 
igen upp för transfer till vandringens start. 
Idag startar du uppe på högplatån Paul da 
Serra (1 270 m.ö.h.) för att sedan vandra ner 
till havsnivå. Största delen av dagens 
vandring går nedför, med ett par undantag 
då du vandrar genom vackra skogar i en lätt 
böljande terräng. Du vandrar förbi Fanal och 
fortsätter över gröna ängar med mycket gles 
markering. God sikt är viktigt för att hitta rätt 
på den här sträckan. Vidare vandrar du 
genom skogen ner till Levada dos Cedros, 
som tar dig genom tät och vacker 
vegetation. Stigen är väldigt smal, så det är 
viktigt att vara stadig på foten och inte 
känna rädsla för höjder. Väl framme i Curral 
Falso går leden över till en fin vandringsstig 
som tar dig brant ner till byn Ribiera da 
Janela och vidare ner i dalen. Du korsar 
floden längst ner i dalen och fortsätter 
sedan längs den gamla kustvägen till Porto 
Moniz.  
 
OBS! Vid dåligt väder, dimma eller om du vill 
korta ner dagens vandring har du möjlighet 
att välja en av tre startplatser längre fram. 
Du kortar då ner vandringen med cirka 4,5 
km, 11 km eller 13,5 km, beroende på vilken 
startplats du väljer. Du väljer själv startplats 
och meddelar chauffören. 
 
Sammanlagd höjdmeter: 
Stigning: 100 m, Sänkning: 1 290 m. 
Krävande vandring (grad 5), 17 km  
(kan av vissa upplevas som mer krävande 
p.g.a. partier med smala stigar och kraftiga 
branter) 
 

 
Porto Moniz 
 

Dag 5 – Raposeira – Calheta 
Dagen startar återigen med en transfer, 
denna gång till Raposeira, varifrån du startar 
en härlig och behaglig vandring mot Calheta. 
Den största delen av dagen bjuder på 
vandring i ett lätt böljande landskap längs 
Levada Nova, också känt som Eukalyptus-
levadan. I den täta eukalyptusskogen kan du 
andas lugnt och leden är lätt att följa. En 
vattenström slingrar sig längs levadan och 
följer dig hela vägen. En omfattande brand 
förstörde stora delar av skogen år 2016, men 
tänk vad otrolig naturen är som kan 
återhämta sig så fort! Dagen avslutas med 
en något brant nedförstigning förbi byn 
Lombo do Salao och vidare till Calheta och 
den gyllene, vackra sandstranden. 
 
OBS! Även den här dagens vandring kan 
kortas ner genom en något längre transfer. 
Du startar då i Prazeres och hoppar över 4,8 
km av dagens vandring. 
 
Sammanlagd höjdmeter:  
Stigning: 50 m, Sänkning: 650 m. 
Medel vandring (grad 3), 22 km  
(kan av vissa upplevas som krävande p.g.a. 
partier med smala stigar och kraftiga 
branter)  
 

 
Levadavandring 
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Dag 6 – Eira do Mourao – Cabo Girao, 
Funchal 
Efter en god natts sömn äter du frukost och 
klockan 09.00 skjutsas du till dagens 
vandringsstart i bergsbyn Eira do Mourao. 
Härifrån vandrar du längs Levada do Norte, 
förbi en bergsklyfta med vattenfall och 
spektakulära vyer. Stigen är ganska smal, så 
se efter var du sätter fötterna. När du 
vandrat förbi Boa Morte fortsätter du längs 
levadan, nu med fantastisk havsutsikt, 
genom de karaktäristiska terrassodlingarna. 
Även om stigarna är smala, är de lätta att gå 
på och vissa ställen är säkrade med räcken. 
Den sista biten till utsiktsplatsen Cabo Girao, 
där dagens vandring avslutas, går längs en 
smal och brant stig nedför för att där ansluta 
till en större väg. Från Cabo Girao tar du en 
av eftermiddagsbussarna till Funchal. 
 
Känner du dig osäker och höjdrädd kan 
denna vandring kännas obehaglig för dig. 
 
Sammanlagd höjdmeter: 
Stigning: 250 m, Sänkning: 150 m. 
Lätt vandring (grad 2), 15 km  
(kan av vissa upplevas som medel p.g.a. 
partier med smala stigar och kraftiga 
branter) 

Dag 7 – Linbana Funchal – Monte. Valfri 
vandring Monte – Funchal  
Den sista dagen har kommit, och den kan du 
själv bestämma över! Vill du spendera hela 
dagen i Funchal eller ta linbanan upp till byn 
Monte och besöka kyrkan? Kanske ta en tur 
för att se de botaniska trädgårdarna? Efteråt 
kan du välja att ta linbanan tillbaka till 
Funchal, eller göra en kortare cirkelvandring 
längs levador hela vägen ner till Funchal. Du 
tar sedan lämpligen en stadsbuss in till de 
centrala delarna av Funchal igen. 
 
Sammanlagd höjdmeter:  
Stigning: 100 m, 
Sänkning: 550 m. 
Medel vandring (grad 3), 8 km  
 

 
Funchal botaniska trädgårdar 

Dag 8 – Hemresa 
Om du inte valt att lägga till några extra 
nätter efter avslutad vandring, är det nu 
dags att återvända hem efter en 
upplevelserik vecka på Madeira.  
 

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

Antal deltagare 
Från två personer och uppåt. Är ni en grupp 
med fler än 9 personer eller en solo vandrare 
kontakta oss för pris. 
 

Svårighetsgrad  
• Snittvärde svårighetsgrad: 3,8 / 5 
• Vandringen är lätt till krävande. En 

vandringsdag är lätt, tre - fyra är 
medel och en är krävande. För 
personer som känner sig mindre 
säkra på foten eller som lider av 
höjdskräck kan många av dagarna 
upplevas betydligt mer krävande och 
direkt obehagliga. 

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

• Total sträcka att vandra är 85 - 93 
km fördelade på 5 - 6 
vandringsdagar. Beroende på vilka 
val du gör, kan du korta ner antalet 
vandringsdagar samt 
vandringssträckorna. 

 

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  
Önskar du stanna ytterligare några dagar 
eller en vecka på Madeira före eller efter 
vandringsveckan kontakta oss för förslag. 
 
 

http://www.vandra.se/
http://www.vandra.se/
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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.  
 
Flyg 
Flygplatsen på Madeira heter Funchal och du 
kan flyga dit dagligen med TAP från 
Stockholm Arlanda och Köpenhamn Kastrup, 
via Lissabon. Periodvis finns även direktflyg 
med både charterbolag och reguljära 
flygbolag. 
 

Anslutning till Porto da Cruz 
Smidigast är att resa med taxi från Funchal 
flygplats till Porto da Cruz. Taxibilarna står 
precis utanför flygplatsens utgång. Resan 
tar cirka en halvtimme. Var noga med att 
komma överens om priset redan innan taxin 
kör iväg, då priserna inte är fixerade. Resan 
bör kosta omkring 30 Euro. 
 
Det finns även bussförbindelser mellan 
Funchal flygplats och Porto da Cruz, läs mer 
på www.sam.pt. 
 

Anslutning från Funchal 
Från Funchal kan du boka en taxi från 
hotellet direkt till Funchal flygplats. Restiden 
är cirka en halvtimme och bör kosta omkring 
35 Euro. 
 
Det finns också lokalbussar från Funchal 
busstation, läs mer på www.sam.pt.  
 

Din resplan 
I samband med bokning av vandringspaket 
meddelar du oss vilka flyg du planerar att 
boka så lägger vi in dem i din resplan och 
kompletterar med information om lämpliga 
anslutningsresor.  
 
Det är viktigt att vi stämmer av 
möjligheterna att resa vidare med buss/tåg 
eller taxi till startplatsen och från slutmålet 
innan vi startar bokningsprocessen.  
 
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 längsmed leden. Bokningsprocessen tar 
cirka 5 arbetsdagar. När allt är bokat och 
klart meddelar vi dig via e-brev 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.sam.pt/
http://www.sam.pt/
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 

  

mailto:info@vandra.se
http://www.vandra.se/

