Salos centras — lyniniu keltuvu virš Funšalio stogų keliamasi į Montė kalną. Apsilankoma
Dievo Motinos šventovėje ant Montė kalno, atogrąžų sode su Madeiros reliktine ir endemine
augmenija. Įspūdingo grožio kalnų kelias veda į salos širdį. Eira do Serrado panoraminėse
terasose galima gėrėtis kvapą gniaužiančiu vaizdu į kalnų prarajas. Vykstama į nuošalų
kaimelį, Vienuolių slėnį, ragaujama kaštonų, šokolado ir pasiflorų skonio vietinės gamybos
likerių. Toliau kelias veda į kitoje kalnų grandinės pusėje esantį Kamara de Lobosą (Câmara
de Lobos) - tipišką žvejų kaimelį su dailiu uostu - Winstono Chrchillio pamėgtą vietą.
Pasirinktinai: patrakęs nusileidimas karklinėmis rogėmis nuo Montė kalno (už papildomą
mokestį: 15 Eur žmogui). Ekskursija trunka visą dieną. Kaina - nuo maždaug 83 Eur (į kainą
įskaičiuoti pietūs su gėrimais, įėjimas į lankomus objektus, likerio degustavimas, gido
paslaugos). Iš salos rytinės dalies viešbučių - apie 85 Eur, iš vakarinės ir šiaurinės dalių - apie
92 Eur.
Vakarinė salos dalis — nepakartojama proga pasigrožėti įspūdingais vaizdais - pavyzdžiui,
aukščiausia Europoje pakrantės uola Cabo Girão. Ekskursijos maršrutas veda per tipišką
žvejų kaimelį Ribeira Brava į Enkumenados (Encumenada) kalnų perėją, iš kurios esant
palankioms sąlygoms galima matyti šiaurinės ir pietinės pakrančių panoramą. Per UNESCO
saugomą nepaprastai seną laurų mišką vykstama į įspūdingą São Vincente kaimelį.
Apsilankoma São Vincente vulkanologijos centre, kur įrengta multimedija. Šiaurine pakrante
vykstama į populiarųjį Porto Moniz kurortą ir grožimasi natūraliais lavos baseinais. Važiuojama
per nepaprastą „Madeiros tundrą“ - Paul da Serra plokščiakalnį. Vykstama į Madalena do Mar
- legendines Vladislovos III Varniečio valdas. Ekskursija trunka visą dieną. Kaina - nuo
maždaug 61 Eur (į kainą įskaičiuoti pietūs su gėrimais, įėjimas į lankomus objektus, gido
paslaugos). Iš salos rytinės dalies viešbučių - apie 67 Eur, iš vakarinės ir šiaurinės dalių - apie
71 Eur.
Rytinė salos dalis — apsilankoma botanikos sode su dviem tūkstančiais žydinčių augalų,
nedidele paukštide. Grožimasi viso miesto panorama. Užvažiuojama į Pico de Arieiro - trečią
pagal aukštį Maderos viršukalnę (1818 m virš jūros lygio), nuo kurios esant geram orui galima
matyti salos reljefą ir įspūdingus kalnų peizažus. Per didžiausią pasaulyje slėnį, apaugusį

nepaprastai senu laurų mišku, važiuojama į Ribeiro Frio kaimelį, kuriame įkurtas valstybinis
upėtakių ūkis. Pasisvečiuojama tradicinių šiaudais dengtų namelių skansene Santanos
kaimelyje, pasigrožima Šv. Lauryno pusiasalio uolų kraštovaizdžiu, apsilankoma regyklose, iš
kurių matyti Erelių uolos, Porto Santo, Desertas salų ir oro uosto pakilimo tako, įrengto ant
180 kolonų, panorama. Ekskursija trunka visą dieną. Kaina - nuo maždaug 60 Eur (į kainą
įskaičiuoti pietūs su gėrimais, įėjimas į lankomus objektus, gido paslaugos). Iš salos rytinės
dalies viešbučių - apie 65 Eur, iš vakarinės ir šiaurinės dalių - apie 76 Eur.
Fado muzikos ir Madeiros folkloro vakaras — vakarienė tradiciniame restorane valgant
čionykštei virtuvei būdingus patiekalus: espetadą (ant grotelių keptą mėsą) su polenta
(pakepinta kukurūzų koše), sriubą, salotas, virtas daržoves, desertus. Vakarieniaujant
pasirodo folkloro ansamblis (dainos ir šokiai, tradiciniai instrumentai), vėliau vyksta
portugališkų fado dainų, kurias atlieka viena geriausių salos dainininkių, koncertas. Kaina nuo maždaug 37 EUR (į kainą įskaičiuota vakarienė su gėrimais); iš salos rytinės dalies
viešbučių - apie 42 EUR, iš vakarinės ir šiaurinės dalių - apie 60 EUR.
Levados — Madeira garsėja kanalais, kuriais į kiekvieną salos kampelį iš kalnų tiekiamas
vanduo. Jie įrengti dar pirmųjų portugalų kolonizatorių laikais. Išilgai kanalų įrengta daug
įvairaus sunkumo žygio trasų. Reikia pasiimti sportinį apavą, nepastoviam orui pritaikytus
drabužius, gėrimų ir maisto. Į kainą įskaičiuotas transportas ir angliškai kalbančio gido
paslaugos.
Referto levada — lygis: lengvas, apie 5 km, žygio trukmė - apie 2 val., pakeliui: egzotiški
dirbami laukai, bananmedžių giraitės, vaizdas į garsiąją Erelių uolą - Penha d’Águia ir Porto
da Cruz kaimelį. Kaina - nuo maždaug 26 Eur. Iš salos rytinės dalies viešbučių - apie 30 Eur,
iš vakarinės ir šiaurinės dalių - apie 30 Eur.
Rabacal levada — lygis: vidutinis, apie 13 km, žygio trukmė - apie 4 val., pakeliui: aukštas
Risco krioklys ir „25 šaltinių“ kaskada, kurią sudaro daug krioklių, UNESCO saugomas
senovinis laurų miškas. Kaina - apie 33 Eur. Iš salos rytinės dalies viešbučių - apie 37 Eur, iš
vakarinės ir šiaurinės dalių - apie 37 Eur.
Kruizas Kolumbo laivo kopija — kruizo trukmė: apie 3 val.; Nuostabi sostinės bei pietinės
pakrantės panorama ir nepaprasto aukščio Cabo Girão pakrantės uolos vaizdas iš vandenyno
pusės. Galima stebėti prie laivo priplaukiančius delfinus. Puikios sąlygos degintis denyje ir
maudytis vandenyne. Kaina - nuo maždaug 47 Eur (į kainą įskaičiuotas transportas). Iš salos
rytinės dalies viešbučių - 50 Eur, iš vakarinės ir šiaurinės dalių - apie 70 Eur.
Funšalis — apsilankoma miesto turguje, kuriame susitinka visos Madeiros gyventojai. Pačioje
Funšalio širdyje esančiame turguje galima nusipirkti geriausių saloje vaisių, daržovių bei gėlių
ir vietinių gastronomijos produktų bei amatininkų dirbinių. Pasivaikštoma po istorinį miesto
centrą: apžiūrimos uosto apylinkės, XV a. Manuelino stiliaus katedra, Madeiros parlamento
rūmai, Šv. Lauryno citadelė ir Jozefo Pilsudskio paminklas. Apsilankoma garsiojoje „The Old
Blandy Wine Lodge“ vyninėje, susipažįstama su ypatingo Madeiros vyno, kuris nepakartojamą
skonį įgyja brandinamas ąžuolinėse statinėse, gamybos procesu. Degustacija. Užvažiuojama į
Pico dos Barcelos regyklą (355 m virš jūros lygio), iš kurios atsiveria puiki viso miesto
panorama. Ekskursija trunka pusę dienos. Kaina - apie 34 Eur (į kainą įskaičiuoti įėjimo

bilietai, vyno degustavimas, gido paslaugos). Iš salos rytinės dalies viešbučių - apie 40 Eur, iš
vakarinės ir šiaurinės dalių - apie 60 Eur.
Jeep safari (išvyka visureigiais) — pažintis su Madeira atokiau nuo pramintų kelių,
važiuojant per civilizacijos nepaliestas gražiausias salos vietas. Pakeliui - paprastu
automobiliu nepasiekiamos vietos toliau nuo turistų minios ir suvenyrų parduotuvių. Madeiros
grožis glūdi nepaliestoje gamtoje, o keliaujant visureigiu galima pamatyti daug daugiau nei
keliaujant tradiciniu būdu. Pavyksta pasiekti vietas, kurių nežino net vietiniai gyventojai. Visa
tai vyksta draugiškoje atmosferoje, keliaujant mažomis grupėmis (ne daugiau kaip 14 žmonių)
su vietiniu gidu. Ekskursija trunka visą dieną. Kaina - apie 55 Eur (į kainą įskaičiuoti įėjimo
bilietai, pietūs su gėrimais, gido paslaugos). Iš salos rytinės dalies viešbučių - apie 60 Eur, iš
vakarinės ir šiaurinės dalių - apie 81 Eur.
Turistai turi galimybę dalyvauti vietinėse ekskursijose, kurios yra apmokamos vietoje.
Ekskursijos į vietines lankytinas vietas, dažniausiai esančias netoli viešbučio, yra puiki
laisvalaikio praleidimo forma. Klientams, dalyvaujantiems vietinėse ekskursijose, nėra
kompensuojama maitinimas bei nakvynė, kurių jie neišnaudoja būdami ekskursijose. Vietinės
ekskursijos yra organizuojamos vietos turizmo agentūrų pagal jų pačių nustatytas sąlygas.
Nesusirinkus minimaliam turistų skaičiui, ekskursija gali ir neįvykti.
Čia pateiktos ITAKOS organizuojamos ekskursijos. Ekskursijas galite įsigyti savo
nuožiūra ir vietinėse agentūrose.

