MADEIRA

Konferens, sol och bad

- Vandring & Äventyr

MADEIRA - SOMMARÄVENTYR - ÅRET RUNT.
Lite längre bort, mer exotiskt, mer äventyr!
MADEIRA - DEN GRÖNA ÖN — där det mesta är annorlunda. Funchal, den lilla huvudstaden (den enda riktiga staden på ön) bjuder på ett pulserande tempo med spännande affärer, krogar, bad, Madeiravinsprovningar, nöjesliv och inte minst Funchals
stora marknad som är ett färgsprakande livligt äventyr i sig.
Här finns det mesta från kött- fisk och växtriket. Upplev, se, känn, dofta!
VACKER BLOMMANDE VILDMARK. Runt hörnan väntar vildmarken med *levadavandringar med böljande terrassodlingar, små byar, små bondgårdar i väglöst land.
Är ni en lite tuffare grupp har vi exotiska bergs/toppvandringar som saknar sin motsvarighet i Europa. Berg & Dahl tar er med lite bortom turiststråken. Dit charterarrangörernas grupper oftast inte hittar.
*Levada= små vattenkanaler som slingrar sig ner från bergen

Vi lägger upp ett program som passar för just för din grupp!
KLIMAT: Kort och gott, Europas absolut bästa klimat! Ca. +20° vintertid och +25° sommartid. Förklaringen är att Madeira tillhör Portugal, men ligger geografiskt i Afrika.
KONFERENS: Vårt hotell har flera bra konferensrum och grupprum
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PROGRAM/AKTIVITETER. En annorlunda inramning till er konferens.
Vi på B&D kan Portugal och inte minst Madeira som blivit vår speciella favorit! Efter mångårig verksamhet här på ön vet vi var de bästa guldkornen finns. Vi har valt ut de bästa
vandringarna och skapat härliga aktiviteter. Allt för att göra er Madeirakonferens till ett
minne för livet, – förutom en bra konferens förstås.
• FUNCHAL BY THE SEA (“Passar bra under en långlunch”)
Naturligtvis tar vi en guidad tur runt denna lilla vackra stad med sin vackra strandpromenad, sin marina med alla läckra båtar, och nästan varje dag ligger det minst ett kryssningsfartyg inne vid piren. Självklart besöker vi Funchals stora marknad som är ett
färgsprakande livligt äventyr i sig. Här finns det mesta från kött, fisk och växtriket. Upplev, se, känn, dofta! Funchal by the night, hinner vi säkert se en del av också.
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Sköna och äventyrliga vandringar (från mystur till “tufftur”)
Att ha varit på Madeira utan att upptäcka den fantastiska naturen är en stor miss.
Vi har själva valt ut några av de bästa vandringarna. Ni kan välja mellan flera tuffa bergsvandringar och mysiga lite mera lättgångna levadavandringar där landskapet skiftar hela tiden.
På alla våra vandringar går du säker med våra kunniga bergs- och levadaguider.
• LEVADAVANDRINGAR Levada= små vattenkanaler som slingrar sig ner från bergen.
Madeiras levadasystem har inte sin motsvarighet någon annanstans i världen. Över
200 mil små vattenkanaler som slingrar sig från bergen ner till Atlanten. Landskapet förändras hela tiden, böljande terrassodlingar, små byar- och bondgårdar i väglöst land,
mimosa-, eukalyptusskogar, apelsinlundar, bananplantager, massor av vilda blommor,
och i fonden breder emellanåt Atlanten ut sin blå glittriga spegel över djupa dalar. (På
sina ställen får den som har lätt för svindel titta lite åt andra hållet). Oftast har vi även
med en picknick-lunch med bröd, ostar, god dryck som intas med en vidunderlig utsikt.
Allt detta kan upplevas på en och samma vandring! Spännande vackra vandringar som
endast Madeira kan bjuda på här i Europa!
• BERGS- OCH TOPPVANDRINGAR För att hitta motsvarighet till våra bergsvandringar får du söka dig till Sydamerika.
Du går säkert med våra kunniga guider. OBS! Vi anpassar längd och svårighetsgrad
efter grupp och tid vi har till förfogande.
BERGSVANDRING Encumeada • Pico grande • Boca da Corrida
Börjar i regnskogsterräng på 500 m och stiger till 1.350m där det planar ut. Mycket
vacker spektakulär vandring med en hel del grönt efter vägen. Sista biten av vägen
bjuder på minst sagt hisnande vyer. Bra picknickmöjligheter med vidunderlig utsikt.
TOPPVANDRING
Pico Aeirio - Pico Ruvio. Ett svindlande äventyr mellan öns två högsta toppar.
Rekommenderas bara om ni av den äventyrliga sorten och har god fysik? Känner du
att det stämmer in på er och det är rätt årstid – då väljer ni självklart denna tur.
Absolut en av de häftigaste vandringar man kan göra hitom Anderna.
• UPPDRAG CAMARA DE LOBOS Ert upptäckarglada team får här upptäcka några av
sevärdheterna i Camara de Lobos. Ett teambildande sätt för er att få se och uppleva en del
av vad Madeiras äldsta fiskeby har att erbjuda, - samtidigt som ni löser era uppgifter. Uppdraget går ut på att ni gruppvis tar er runt till de markerade platserna på en karta,
löser de lite speciella platsrelaterade uppgifterna som är av både teoretisk och i högsta
grad praktisk natur. Den tilltagande “rikedomen” i Funchal har inte riktigt nått till Camara de Lobos ännu, även om förhållandena i byn förbättrats avsevärt de senaste åren.
Husen klättrar längs bergväggarna, måsarna svävar i luften, fiskarbefolkningen sysslar med sina båtar och fiskeredskap.
Man samlas i små grupper på barer och kaféer för att diskutera nattens fiske, fotboll
eller spela ett parti kort. (Ett populärt kortspel heter faktiskt “Svensk”)
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• PÅ EGEN HAND och med B&Ds miniguide/agenda under er Madeiravistelse hittar ni
själva till mycket av vad Funchal har att erbjuda. En fickvänlig inplastad guide där ni förutom ert program hittar: bästa barer, restauranger, diskotek, shopping samt viktiga telefonnummer och adresser, kontaktpersoner, Berg & Dahls guider, era egna
kontaktpersoner, hotell, etc.
• MATEN, Mmm, - en upplevelse bara den! Och vi vet precis vad och var man skall äta!
Berg & Dahls Madeira - Något alldeles extra!
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