
Turmulighetene

Turene

Kart, foto og info

Madeira er best kjent for turene langs 
levadaene, vannkanalene som fi nnes 
overalt på øya. Men her er også fl o  e van-
drerruter i en vill og drama  sk  ellverden, 
og spennende turer langs den bra  e 
kysten. I vest ligger høysle  en Paúl da 
Serra med et øde og åpent landskap som 
står i stor kontrast  l naturen ellers på øya.

• Et variert utvalg, fra korte og le  e turer 
 l tøff e  ellturer.

• Nøyak  ge rutebeskrivelser, le  e å følge.
• Samlet, oversiktlig informasjon om hver 

tur: lengde,  d, transport  l turene med 
bil og kollek  vtransport m.m. 

• Informasjon om kombinasjonsmuligheter 
med andre turer.

• Topografi ske, detaljerte kart i stor 
målestokk med ny design.

• Oversiktskart gjør det le   å velge 
individuelle turer.

• Oversikt over anbefalte plasser for over-
na   ng, værforhold og andre ny   ge  ps. 

• Bakgrunnsinformasjon - historie, 
landskap og kultur.

ISBN 978-82-92421-26-0

Madeira
Fotturguide

50 fotturer for den eventyrlystne
Pål H. Gjerden og Emma A. Arthur

Fotturguide Madeira

Norsk originalutgave av norske forfa  ere. 
Publisert av Frifot Forlag/Explore Interac  ve AS

Utgiver av turguider siden 2002. 

M
ad

eira
Fotturguide

z[7ii2j2-ECBCGA]www.frifotforlag.no

Pico das Eiroses

Boqueirãoe

Lombo Grande

Pico de Gaula

8
ER 206



            

Fo  urguide

Madeira

Pål H. Gjerden og Emma A. Arthur
Andre utgave august 2019

ISBN 978-82-92421-26-0

Frifot Forlag
Explore Interac  ve AS 

Postboks 725 Sentrum 4004 Stavanger
www.frifo  orlag.no 



3

INNHOLDSFORTEGNELSE
Et grønt paradis i Atlanterhavet 

Oversiktskart 6
En jomfruelig start 7
Vannets herskere 7
Vertikalt jordbruk 10
Slitsom ferdsel 11 
Viktoriatidens feriemål 13
En overdådig fl ora 14
Fauna  16
Mat og drikke 16  
 

Vandringer på Madeira
Klima  og tursesong 17
Anbefalte plasser for overnatting 19
Turområder 20
Merking av turrutene  23 
Værmelding 23
Adgang  23
Sikkerhet og viktige råd for turgåere 23
Tidsangivelser, avstand og nivå 24
Kart og symboler 25 

Transport på Madeira
Leiebil  26
Reise med buss 28
Taxi   32

Nyttig informasjon
Norsk honorært konsulat 33
Viktige telefonnummer 33
Høytids- og fridager på Madeira 33

Turoversikt
Tur 1   Ponta da São Lourenço  34

Tur 2  Prainha 38

Tur 3 Fra  Pico do Facho til  Caniçal 40

Tur 4 Kyststien til  Porto da  Cruz 44

Tur 5  Levada do  Caniçal 52



6

FU
N

C
H

A
L

M
ac

hi
co

C
am

ac
ha

Fa
ia

l

C
al

he
ta

E
st

re
ito

 d
a

C
al

he
ta

Ja
rd

im
 

do
 M

ar

P
on

ta
 

do
 P

ar
go

P
ra

ze
re

s

C
ur

ra
l d

as
 F

re
ira

s

P
or

to
 d

a 
C

ru
z

S
an

to
da

 S
er

ra
C

an
ha

s P
on

ta
 

do
 S

ol

A
ch

ad
as

 
da

 C
ru

z

P
or

to
 M

on
iz

P
aú

l 
do

 M
ar

C
âm

ar
a 

de
 L

ob
os

E
st

re
ito

 d
e 

C
âm

ar
a 

de
 L

ob
os

C
an

iç
al

R
ib

ei
ra

da
 J

an
el

a

S
ei

xa
l

R
ib

ei
ra

 
B

ra
va

S
er

ra
 

de
 Á

gu
a

C
an

iç
oG

au
laS

an
ta

 C
ru

z

A
rc

o 
de

S
ão

 J
or

ge

S
an

ta
na

S
ão

 J
or

ge
B

oa
ve

nt
ur

a

P
on

ta
 D

el
ga

da

S
ão

 V
ic

en
te

S
an

ta

P
oi

so

R
ib

ei
ro

 F
rio

P
on

ta
 d

e 
S

ão
 L

ou
re

nç
o

P
ic

o 
R

ui
vo

  1
86

2m
B

oc
a 

da
E

nc
um

ea
da

P
a

ú
l 

d
a

 S
e

rr
a

R
os

ár
io

R
ap

os
ei

ra

P
on

ta
 

do
 P

ar
go

20
4

5
3

2

8
9

7

6
16

15

14
13

12

11
10

19
18

17
29 28

2726
25

24

23

22
21

30

3736 35
34

38

33
32

31
1

39

50

49

48
47 46

45

44
43

42
41

40



7

En jomfruelig start

Portugisiske sjøfarere som under en storm ble blåst ut av kurs på vei 
langs Afrikas kyst, gikk i 1418 i land på naboøya  Porto Santo. Madeira 
som var innhyllet i skyer hadde på det tidspunkt ikke virket som en 
spesiell gjestmild plass å sette sin fot på. Først et år senere tok man 
mot til seg, og la i vei fra Portugal for å utforske øya. Så snart kystlin-
jen ikke var for langt unna ble det klart at dette slett ikke var noen 
mørk og dyster plass, men en grønn og frodig øy. Her var tett skog, kla-
re bekker og et jordsmonn og klima velegnet for jordbruk året rundt. 
Utrolig nok skulle det vise seg at dette paradiset var fullstendig ube-
rørt av menneskehånd. I motsetning til Kanariøyene var Madeira aldri 
befolket før portugiserne slo seg ned. Innvandringen til øya fra fast-
landet kom fort i gang, og de første som bosatte seg var overveiende 
bønder fra  Minho-regionen nord i Portugal. 

Vannets herskere

På Madeira har det aldri vært snakk om knapphet på vannressurser slik 
som på Kanariøyene, men nedbøren er svært ujevnt fordelt. Spesielt 
i sommerhalvåret faller det lite regn i sør, mens nordsiden selv på 
denne årstid har brukbart med nedbør. Tørke kunne ofte være et stort 
problem for bøndene langs sørkysten, noe som vedvarte helt ut på 
1950-tallet. Et lite inntrykk av hvor tørt det kunne være er det mulig 
å få den dag i dag, ved å ta turen til São Lourenço halvøya lengst i øst. 
Stilt ovenfor denne utfordringen var det ikke snakk om å gi opp, og 
tanken om å bygge kanaler ble snart omsatt i praksis. De første spede 
forsøk på levadabygging kom i gang kort etter at de første bosettere 
ankom, da gjerne bare i form av renner i jorden eller enkle konstruk-
sjoner av grove planker. Utbyggingen av levadasystemet økte i omfang, 
og fortsatte gjennom århundrene. Det første off entlige levadaprosjekt 
ble satt i gang på 1800-tallet, dette var  Levada do  Rabaçal vest på øya 
som ble ferdigstilt rundt 1860. Langs denne fantes også den første len-
gre levadatunnelen som ble bygget. Tunnelen var så høy at en mann til 
hest kunne ri gjennom denne. På slutten av 1800-tallet ble den lengste 
levadaen til da ferdigstilt. Dette var  Levada da Serra som fra åsene 
ovenfor  Faial ved nordkysten førte vann til bøndene mellom  Santo da 
Serra og  Funchal i sør. Levadabyggingen fortsatte utover på 1900-tal-
let, mye fortsatt i privat regi, noe som førte til en vedvarende ujevn 
og urettferdig fordeling av vannet. Etter andre verdenskrig ble mange 
av levadaene brakt under off entlig kontroll, og i tillegg ble det lagt 
planer for en omfattende bygging av nye og større kanaler. Et viktig 

ET GRØNT PARADIS I ATLANTERHAVET
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mål var å utvide jordbruksarealet som kunne benytte kunstig vanning 
fra ca. 100km2 til over 300km2. Integrert i planene var byggingen av 
kraftstasjoner for å utnytte høydeforskjellen mellom der levadaene 
samler mesteparten av vannet, og det nivå levadaene løper på i sør. 
Fire av de lengste vannkanalene på øya ble bygget som en følge av 
dette programmet.  Levada dos Tornos er den lengste med sine 106km. 
Denne har sitt utspring i åsene ovenfor  Boaventura sentralt på nordkys-
ten, og føres herfra gjennom lange tunneler til kraftstasjonen  Fajã da 
 Nogueira ved foten av  Pico das Torres og  Pico do Arieiro. Vannet ledes 
videre tvers gjennom de sentrale fjellene til sørsiden av øya der leva-
daen dukker fram i dagslys igjen nær  Monte. Endepunktet befi nner seg 
nær  Santo da Serra, nord for   Santa  Cruz og fl yplassen.  Levada do Norte 
starter langt mot vest, oppe i fjellene nær  Seixal på nordkysten. Den 
krysser over fra nord til sør ved   Encumeada-passet, og driver så kraft-
stasjonen øverst i    Serra de Água dalen. Videre følger vannkanalen de 
stupbratte fjellveggene i  Ribeira Brava mot sør, før levadaen svinger 
østover. Den ender nord for  Estreito de  Câmara de Lobos, nær kanten 
av  Socorridos-dalen rett vest for  Funchal. Om vinteren når det ikke er 
behov for kunstig vanning føres mye av vannet fra   Serra de Água i en 

 Levada do  Caldeirão Verde leder opp langs den stupbratt e østsiden av  Ribeira Grande. Denne 
er en av mange levadaer som er anlagt på steder som ellers er uframkommelige.
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lang tunnel direkte til kraftstasjonen i  Socorridos-dalen.  Levada Nova 
starter fra kraftstasjonen ovenfor  Calheta. Den leder herfra vest- og 
nordover forbi   Ponta do Pargo, og også østover der den ender i åsene 
ovenfor  Ribeira Brava. Vannet som driver turbinene kommer fra fem 
levadaer langs sør- og vestsiden av  Paúl da Serra. Herfra ledes van-
net gjennom fl ere tunneler og en rørledning ned til kraftanlegget. Om 
vinteren når det ikke er behov for vanning er  Levada Nova ofte del-
vis tørrlagt da vannet føres ned til vinterkraftstasjonen nær havnivå i 
 Calheta. Den siste levadaen av de fi re store i nybyggingsprogrammet 
er  Levada da Janela som fører ned langs den ubebodde  Janela-dalen 
til  Lamaceiros nær  Porto Moniz på den nordvestre spissen av øya. 
Vannet ledes herfra ned til en kraftstasjon nær kysten, ved munningen 
av  Ribeira da Janela. Denne ble satt i drift i 1965. Igangsettingen av 
kraftverket i  Fajã da  Nogueira i 1971 markerte slutten på de store 
konstruksjonsprosjektene. Kraftstasjonene dekker rundt 20% av elek-
trisitetsbehovet på Madeira. Den totale lengden av levadasystemet er 
så og si umulig å anslå, tall oppgitt i forskjellige kilder varierer fra 
1400 til 3500 kilometer. 

Levada dos Tornos er den lengste av levadaene fra nybyggingsprogrammet ett er krigen. Foto 
nedenfor er fra strekningen øst for  Camacha, på sørsiden av øya. 
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Leiebil

Å leie bil anbefales, dette er generelt sett billig etter norsk målestokk, 
og gir mest fl eksibilitet for å komme seg ut på tur. Det fi nnes mange 
leiebilfi rma og de fl este er seriøse. Pass på at kontrakten er på et språk 
du kan forstå, og sjekk forsikringsvilkårene nøye. 

Veier - standard, nummerering og skilting
Det er svært lett å komme seg rundt på øya med bil, da mange nye 
motorveier har blitt ferdigstilt i løpet av de siste 20 år. En fi refelts 
motorvei går fra  Caniçal øst på øya via  Machico og fl yplassen vide-
re forbi utkanten av  Funchal til  Ribeira Brava. Lange veitunneler, 
bl.a. under   Encumeada-passet mellom  Ribeira Brava og  São Vicente, 
samt under   Portela-passet mellom   Machico-dalen og  Porto da  Cruz 
har redusert kjøretiden til de fl este plasser på nordkysten betrakte-
lig. Det er anlagt nye hovedveier med mange tunneler og en stan-
dard som omtrent tilsvarer norsk motorvei klasse B fra   Machico-dalen 
forbi  Porto da  Cruz til  Santana og  São Jorge i nord, og fra  Ribeira 

 TRANSPORT PÅ MADEIRA

På Madeira er veinummer stort sett  fraværende på skilt. 
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Brava til  Prazeres og videre mot  Ponta do Pargo i vest. Den spek-
takulære, smale kystveien i nord som førte under høye klipper fra 
 São Vicente til  Porto Moniz er nå ikke i bruk, mens det langs den 
nye hovedveien knapt er mulig å se dagslys for alle tunnelene. 

Etter ferdigstillelsen av motorveien vestover fra  Funchal og tunnelen 
under   Encumeada-passet er det mulig å kjøre fra  Funchal til  Porto 
Moniz på en snau time, en tur som for 20 år siden i beste fall ville 
tatt 3 timer. Mange lokasjoner som det for noen år siden kunne ta 2 
til 4 timer å nå med bil fra  Funchal, er nå under en times kjøretur fra 
hovedstaden. En ny hovedvei fører fra motorveien øst for  Funchal opp 
gjennom fl ere tunneler til  Camacha, og på veien til  Curral das Freiras 
nordvest for  Funchal har en lang tunnel betydd slutten på den hårrei-
sende buss turen langs de stupbratte fjellsidene i  Curral-dalen. Veiene 
ellers på øya er generelt sett i god stand, men naturlig nok svært 
svingete og i tillegg smale og bratte på enkelte strekninger. For de som 
er vant med norske vestlandsveier bør det gå greit å komme seg rundt 
med bil overalt på Madeira. I motsetning til Spania, der veinummer 
konsekvent vises på veiskilt og ofte på kilometermerker langs veikan-
ten, er veinummer for det meste fraværende på skilt på Madeira.

Motorveien langs sørøstkysten har redusert kjøretiden mye til mange plasser på øya.
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Kjøretider og adkomst til turene med bil
De mange reiseplanleggere som er tilgjengelige på internett er gode 
verktøy for å få oversikt over kjøretider i detalj. Vær oppmerksom på 
at kjøretider av og til kan bli betraktelig lengre enn det som oppgis på 
en del strekninger. Bortsett fra de nye hovedveiene som nevnt i forrige 
avsnitt er mange veier svært svingete, med få muligheter for å kjøre 
forbi saktegående kjøretøy. I månedsskiftet juli/august arrangeres et 
rally som varer en snau uke. Enkelte veier kan da være stengt i kor-
tere perioder, og omkjøring nødvendig. De detaljerte beskrivelsene for 
hver enkelt tur gir nøyaktig informasjon om hvordan man fi nner fram 
til starten for turene med bil. Dette inkluderer informasjon angående 
parkeringsmuligheter, samt retur med buss eller taxi hvis turen ikke 
kommer tilbake til utgangspunktet.

Viktige trafi kkregler
Trafi kkreglene er tilsvarende som ellers i Portugal. De viktigste er:

• Høyeste tillatte fart på motorveien er 120km/t, men fartsgrensen er lavere 
på enkelte strekninger (fartsgrensene på motorveien er alltid skiltet). Merk 
at påkjørings- og avkjøringsrampene er svært korte.

• På vanlig landevei er fartsgrensen 90 km/t hvis ikke noe annet er angitt, i 
byer og tettsteder 50km/t. 

• Bruk av setebelter er påbudt.
• Barn under 12 år kan ikke sitte i framsetet uten at det er montert spesial-

belter for barn.
• Bruk av mobiltelefon er forbudt uten bruk av skikkelig handsfree-løsning 

(ørepropper ikke tillatt).
• Promillegrensen er 0,5.
• Generell vikeplikt for trafi kk fra høyre hvis vikeplikt ikke er skiltet.
• Norsk førerkort er gyldig, pass må i tillegg alltid medbringes.
• Forelegg for trafi kkforseelser kan måtte betales på stedet.

Reise med buss
Generelt
Startsted for mange fotturer kan nås med buss. Bussene er punktlige, 
og generelt sett komfortable. Billetter kjøpes ombord. Vær oppmerk-
som på at reisetid ofte vil være minst dobbelt så lang i forhold til bruk 
av leiebil. Da mange bussruter ikke følger motorveien ut av  Funchal 
kan det ta så mye som tre til fi re ganger lengre tid å komme seg til 
starten for noen av turene med buss. De detaljerte turbeskrivelse-
ne for vandringene inneholder nøyaktig informasjon om hvilke ruter 
som kan benyttes for å komme til og fra turene, samt informasjon om 
hvor holdeplass for avstigning er. For detaljert oversikt over alle buss-
ruter se selskapenes nettsteder som oppgitt i etterfølgende avsnitt. 

Rutenummer for bussene er unike utenfor  Funchal by, dvs. samme 
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rutenummer brukes bare av ett selskap. Vær imidlertid oppmerksom 
på at bybussene i  Funchal har sitt eget rutenummersystem, og at man-
ge rutenummer for bybussene er identiske med ruter som går ut av 
 Funchal. En del ruter kan ha varierende traseer, spesielt gjelder dette 
rutene til  Santana og den sentrale nordkysten. Rutetilbudet er gene-
relt sett det samme hele året. Alle busser er innstilt på første juledag. 
Noen avganger er også innstilt andre juledag, nyttårsaften eller første 
nyttårsdag. I påsken kjøres det lørdagsruter skjærtorsdag og søndags-
ruter langfredag. 

Busselskaper
Bussrutene på Madeira kjøres av fi re forskjellige selskap. 

1) Horarios do  Funchal

Nettsted: www.horariosdofunchal.pt

Dette selskapet opererer alle bybussene i  Funchal, samt ruter til den 
sentrale nordkysten ( Faial,  Santana,  São Jorge og  Arco de  São Jorge), 
via  Machico eller  Poiso -  Ribeiro Frio. I tillegg har selskapet rutene fra 
 Funchal til  Camacha-området og videre til  Santo da Serra, samt fra 
 Funchal til  Curral das Freiras. Bybussene har avgang fra forskjellige 
steder langs Avenida do Mar, hovedgaten som går langs sjøkanten i 
sentrum. Ruter til destinasjoner utenfor  Funchal kjøres fra terminalen 
som ligger i østenden av Avenida do Mar, nær stasjonen for tauba-
nen til  Monte, 300m øst for Praça da Autonomia. Bybussene er gule 
med en hvit stripe, bussene som går ut av  Funchal er gule, hvite og 
sølvfargede. Ruter ut av  Funchal fi nnes under ”Carreira Interurbanas” 
på selskapets nettsted. Rutene er lette å forstå, noen har også litt 
engelsk tekst. Alle ruter til nordkysten er samlet i en rutetabell som 

Bybussene i  Funchal er gule med en hvit stripe.
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er oversiktlig, med mange mellomtider og få fotnoter. Den er også 
delt opp i separate tabeller for mandag til fredag, lørdag og søndag/
helligdag. Holdeplasser kan vises i detaljert kart slik at det er lett å se 
hvor bussene stopper. Passeringstider for alle holdeplasser er også til-
gjengelige ved bruk av Google Maps på mobil (klikk på holdeplassymbol 
på kartet). Selskapet har fl ere informasjonskiosker i sentrum, bl.a. i 
østenden av Avenida do Mar hvor det er mulig å kjøpe forskjellige typer 
rabatterte billetter for bybussene. Vanlige enkeltbilletter kan kjøpes 
ombord, men rabatten er ganske stor hvis billetter kjøpes på forhånd. 

2) SAM (Sociedade de Automóveis da Madeira)

Nettsted: www.sam.pt

SAM dekker området fra  Funchal østover til   Machico-dalen,  Caniçal, 
og  Santo da Serra via  Machico, samt nordover til  Porto da  Cruz og 
 Faial på nordkysten. Selskapet har sin egen busstasjon i gaten Avenida 
Calouste Gulbenkian, rett vest for sentrum. Det er imidlertid lettest 
å ta bussene fra holdeplassen til SAM på sørsiden av Avenida do Mar, 
overfor bygningen som huser det regionale parlamentet. Dette spesielt 
siden de fl este bybusser også stopper langs denne gaten, slik at det er 
enkelt å bytte buss hvis det er nødvendig å ta buss fra hotellet inn til 
sentrum. SAM’s busser er grønne, gule og hvite. Rutetabeller som også 
viser mange passeringstider er tilgjengelige på selskapets nettsted. 
Generelt sett har disse svært få fotnoter. Engelsk språkversjon er til-
gjengelig. Selskapet har også en app for mobil, men denne er ikke helt 
til å stole på pr. juni 2019. 

3) Rodoeste (Transportadora Rodoviária da Madeira)

Nettsted www.rodoeste.pt 

Busselskapet kjører alle rutene vestover fra  Funchal, inkludert den 
vestre delen av nordkysten. Dette selskapet har også en egen buss-
stasjon nordøst for sentrum, ved hovedutfartsveien som fører opp til 
motorveien mot øst. For å ta en av Rodoeste’s busser fra sentrum av 
 Funchal benytt selskapets holdeplass på nordsiden av Avenida do Mar, 
rett ved São Lourenço palasset. Alle busser til den vestre delen av 
Madeira, unntatt de som går via motorveien, følger den gamle hoved-
veien vestover fra  Funchal. De fl este hoteller ligger rett ved eller noen 
få minutters gange fra denne veien, og det er derfor ikke nødvendig 
å ta turen inn til sentrum for å reise vestover med buss. Rodoeste’s 
busser er røde og beige med en hvit stripe, eller hvite med smale beige 
og røde striper. Bussrutene fi nnes ved å trykke på ”Horários” i meny 
på hovedsiden på selskapets nettsted. Rutetabellene viser avgangs- og 
ankomsttider, samt mange passeringstider, og er lette å forstå. Disse 
har imidlertid ingen engelsk tekst, og det fi nnes også mange fotno-
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Se tur/retur alternativ beskrevet til slutt hvis det er ønske om ikke å benytte 
buss eller taxi. Det er også mulig å følge kortere deler av turen, og returnere 
med buss. Informasjon angående dette er tatt med i turbeskrivelsen.

Levada dos Tornos er den lengste levadaen på Madeira. Denne har sitt 
utspring i  Ribeira da Porco sør for  Boaventura, på nordsiden av øya. 
Vannet føres via kraftstasjonen ved  Fajã da  Nogueira gjennom lange 
tunneler til sørsiden av øya nær  Monte. Herfra løper den østover til 
  Santa  Cruz dalen nær  Santo da Serra. Turen følger den østligste delen 
av levadaen, gjennom et landskap som ofte er overraskende vilt og 
vakkert tatt i betraktning at sørøstkysten av øya generelt sett er tett 
befolket. Ruten går for det meste høyt oppe i bratte dalsider, omgitt 

TIL TUREN MED BIL
Fra  Funchal følg motorveien VR 1 østover. Ta av mot  Camacha i avkjør-
sel 14 langs ER 204. En kilometer senere sving til venstre i en stor rund-
kjøring inn i en tunnel langs VE 5 videre mot  Camacha. I rundkjøringen 
i utkanten av  Camacha 4km senere fortsett til høyre 300m. Ta så til 
venstre opp mot sentrum av  Camacha. Etter 200m, rett etter den 
moderne kirken, sving inn til høyre. Parker langs denne enveiskjørte 
gaten som går rundt torget ( Achada da  Camacha). Det er her vanligvis 
lett å fi nne ledig parkeringsplass. Gå tilbake til bussholdeplassen på 
venstre side av gaten på vestsiden av torget. Ta buss Horarios rute 77 
herfra til endeholdeplassen ved kirken i  Santo da Serra. Eventuelt ta en 
taxi, det er 11km til  Santo da Serra. Taxiholdeplassen er langs gaten på 
nordsiden av torget. 

TIL TUREN MED BUSS
SAM rute 20 eller 78, eller Horarios rute 77 fra  Funchal til endeholde-
plassen i sentrum av  Santo da Serra der turen starter. Det er med buss-
bytte også mulig å ta SAM rute 25 fra   Santa  Cruz. Retur med Horarios 
rute 77, 110 eller 129 fra  Camacha.

Til  Santo da Serra 
Nærmere info nedenfor

Til  Camacha
Nærmere info nedenfor

Ingen merking  Santo da Serra 
og  Camacha

100m150m4t 30min17km

Levada dos Tornos 9
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Tur 9

av skog og frodig vegetasjon, avløst enkelte plasser av jordbruksland 
som fortsatt blir kultivert. Det er også fi n utsikt ned mot kysten enkel-
te plasser. Kun av og til dukker bebyggelse opp nær levadaen. Turen 
starter i Santo da Serra, en landsby som på grunn av sitt gode kli-
ma året rundt var en plass der mange velstående fra Funchal hadde 
feriehus før i tiden. Om vinteren eller etter perioder med mye regn 
bør regntøy eller en paraply være med i sekken, da ruten passerer et 
par små fosser som styrter ned over levadaen. En lykt er nødvendig 
for å komme seg lett gjennom de to siste tunnelene. Bratte partier 
er sikret, men de som har problemer med høyder vil nok ikke kunne 
gjennomføre turen.

Fra bussholdeplassen (1) i sentrum av Santo da Serra følg hovedgaten 
nordvestover i retning Camacha/Portela 200m til et kryss ved kirken. 
Gå her til venstre ved bygningen ”Junta de Freguesia de Santo Antonio 
da Serra”, ned langs Rua Padre João Pedro Gomes Henriques. Etter 
første sving ignorer en vei som tar av til høyre, og hold til venstre i et 
kryss rett etter. Kryss 100m senere omkjøringsveien som leder gjen-
nomgangstrafi kken utenom sentrum. Kom 150m etter dette til nok et 
kryss. Hold her til høyre, og følg veien videre ned forbi skogholt. Etter 
ca. 15min passér to små broer, og noen merkelige feriehus på stylter 

Forfallent småbruk nær levadaen øverst i Santa Cruz dalen.
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( Quinta das Eiras). Kort etter 
bygningene fortsett rett fram i 
et kryss (2) (1,0km). Ca. 100m 
senere følg en brosteinsbelagt 
vei rett fram i det asfaltvei-
en svinger mot venstre. Veien 
fører nedoverbakke, og krys-
ser etter 4-5min en bro i en 
idyllisk, skogbevokst dal. Den 
fortsetter ganske bratt opp 
på den andre siden av dalen. 
Gå rett fram når en vei kom-
mer inn fra høyre etter totalt 
1,8km/25min. I et kryss (3) 
400m senere følg veien lengst 
mot venstre. Denne fører 
snart nedover, og svinger mot 
venstre etter 2-3min. Veien 
fl ater ut og passerer et hus 
i den lille bosettingen  Serra 
das Ameixieiras på høyre side. 
Rett etter bygningen ta av til 

høyre langs en sti (4), som følger høyre kant av et jorde. Ignorer min-
dre stier som tar av til høyre. I enden av jordet fortsett på stien bratt 
nedover. 

Kom kort etter til Levada dos Tornos som følges mot høyre. Ruten går 
høyt oppe i dalsiden, i et avvekslende og vakkert landskap. Frodig 
vegetasjon og skog avløses her og der av åkerlapper som fortsatt blir 
dyrket. Enkelte plasser er det også god utsikt mot havet i det fjerne. 
Byen   Santa  Cruz kan sees nede ved kysten ved munningen av   Santa 
 Cruz dalen, før en smal asfaltvei krysses noen få minutter senere. Gå 
over en smal asfaltvei (5) (5,2km/1t 20min), og kryss nok en vei 100m 
senere. For en kort tur ta til høyre opp langs den første asfaltvei-
en, og fortsett rett fram i et kryss etter et par minutter. Gå vide-
re oppover veien til hovedveien mellom  Camacha og  Santo da Serra 
(total tid for denne korte varianten 1t 30min). Returner herfra med 
Horarios rute 77. Bussholdeplassen er et kort stykke opp til høyre for 
krysset. Skulle det være lang tid til bussen kommer, anbefales et besøk 
i baren ”Estrela da Serra” som ligger rett ved holdeplassen. Trenger 
man noe sterkt kan den lokale ”poncha” anbefales. Turen fortsetter 
ellers videre et stykke i åpnere terreng, før levadaen svinger mot nord 

Tur 9

Flott e furutrær langs vannkanalen
nær  Lombo Grande.
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Turen kan tas som en enveis tur med retur med buss eller taxi fra   Cabo 
Girão. Kombinasjonsmulighet med tur 30.

 Levada do Norte er en av de lengste levadaene på Madeira. Denne 
har sitt utspring i fjellene langs nordvestkysten, mellom  São Vicente 
og  Porto Moniz. Fra   Encumeada-passet blir vannet ledet ned til vann-
kraftstasjonen i   Serra de Água, før levadaen fortsetter sørover høyt 
oppe langs østsiden av  Ribeira Brava. I det den nærmer seg sørkysten 
svinger levadaen mot øst, og sørger for en stabil vannforsyning til bøn-
dene i området mellom  Ribeira Brava og  Funchal. Levadaen slutter på 
vestsiden av  Socorridos-dalen ikke langt fra  Funchal. Enkelte plasser 
er det bratt nedenfor vannkanalen, og selv om disse strekk er godt 
sikret med rekkverk vil nok de som ikke liker høyder ha problemer 
med å gjennomføre turen. Ved   Cabo Girão som er turmålet er det ikke 
snakk om å være alene. Mange turister tar turen hit med bil eller buss 
da det fra utsiktsplattformen på klippekanten på 580 meters høyde er 
en svimlende utsikt ned til havkanten. De med nerver av stål og uten 
antydning til høydeskrekk kan driste seg ut på den ytterste delen som 
har glassgulv (se foto side 161).

TIL TUREN MED BIL
Det anbefales å bruke buss til og fra turen. Eventuelt parker ved   Cabo 
Girão som for tur 30, og gå tur/retur derfra.

TIL TUREN MED BUSS
Rodoeste rute 96 til holdeplassen  Levada do Norte, i veikrysset 600m 
nord for sentrum av  Estreito de  Câmara de Lobos der veien til  Castelejo 
tar av fra veien mot  Jardim da Serra. Retur med buss fra   Cabo Girão 
eller   Cruz da Caldeira hvis turen gås en vei, se informasjon til slutt i 
turbeskrivelsen.

Til Estreito  Câmara de Lobos
Nærmere info nedenfor

Til Estreito  Câmara de Lobos
Nærmere info nedenfor

Ingen merking Bar nær levadaen, kafé på 
  Cabo Girão

100m100m4t 30min16,2km

 Levada do Norte - østre del 27
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Tur 27

Fra bussholdeplassen (1) i veikrysset hold til venstre langs veien i ret-
ning  Jardim da Serra noen få meter før levadaen følges mot venstre 
(skilt viser vei). Denne er til å begynne med skjult under betong i det 
den leder under espalierer, før levadaen fører forbi spredte hus og 
runder et dalsøkk med frodig vegetasjon. Kryss en vei etter at leva-
daen har forsvunnet under betong på nytt (700m/10min). Gå videre 
langs veien rett fram 130m, til levadaen dukker opp på høyre side. Mot 
sør sees kirken i  Garachico på toppen av en åsrygg, levadaen runder 
senere på turen åsryggen ovenfor denne. Utsikten strekker seg ellers 
helt ut til havet som på mye av turen. Ca. 500m senere dreier levadaen 
brått mot nord, opp langs østsiden av  Ribeira de Caixa. Et par plasser 
er den nødvendig å følge en sti nedenfor levadaen et kort stykke i 
det vandringen fører dypere inn i dalen, som her er ubebygd og vill. 
Passér en bro (2) over dalbunnen etter at dalen har dreid mot nordøst 
(2,1km/35min), før en sidedal krysses på en bro 500m senere. Etter å 
ha ført sørover i dalsiden forbi åkerlapper og skogholt svinger levadaen 
krapt ut av dalen. Følg trinn (3) opp til en vei etter 4,1km/1t 05min. 
(Trinn opp til høyre like før leder til en bar mot øst langs veien). Etter 
et kort stykke langs veien mot venstre går turen videre langs levadaen 
som dukker opp på høyre side. Denne dreier mot sør, fører forbi jord-

Foto neste side: utsikt mot kirken i  Estreito de  Câmara de Lobos.
Nedenfor: utsikt ned  Ribeira de Caixa mot utkanten av  Funchal
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Tur 27
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Tur 27

bruksland og skogholt, 
før åsryggen ovenfor kir-
ken i  Garachico rundes. 
En gangvei fører ned til 
kirken, og en bar ved 
veikrysset ovenfor den-
ne. Videre langs ruten 
kjemper nå tettere 
bebyggelse om plassen 
med åkerlappene. 

Ved en liten betongbyg-
ning (5,7km/1t 30min) 
gå ned trinn til en bro-
steinsbelagt vei (4). Gå 
opp til høyre 30m forbi 
en stor vanntank før 
levadaen følges mot 
venstre videre vestover. 
Kom ut på ER 229, den 
gamle hovedveien fra 
 Funchal, 500m senere 
(5). Gå 50m mot høyre, 
så ned trinn til venstre 
for å fortsette langs 
levadaen. Denne dreier sørover langs den bratte åssiden på østsiden 
av   Cruz da Caldeira. I det  Levada do Norte forsvinner inn i en tunnel 
(6) (7,0km/1t 50min) fortsett videre rett fram langs en smal levada 
( Vereda da Levada do Facho). Denne ender nedenfor et skogholt, ved 
trinn som kommer opp langs åssiden (7) (7,7km/2t 05min). Følg disse 
til høyre opp til en vei, som følges gjennom et heslig turistkompleks 
med lave leilighetsbygg (timeshare) til utsiktspunktet ved   Cabo Girão 
(8) (8,1km/2t 15min). Returner samme vei, totalt 16,2km/4t 30min. 
For en enveis tur er det avganger herfra med Rodoeste ca. hver time 
mellom kl. 14 og 18, sjeldnere på søndag/helligdag (forskjellige rute-
nummer). Fra  Cruz de Caldeira 700m mot nord går det oftere buss. 

Foto øverst forrige side: kirken i 
 Garachico balanserer på toppen 

av en smal åsrygg.
Nederst: i  Ribeira de Caixa 
ødelegger ingen bebyggelse 

idyllen.
Til høyre: starten på turen går 

under espalierer.
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Kombinasjonsmulighet med tur 20 til/fra  Pico Ruivo.

Til  Encumeada
Nærmere info nedenfor

Til  Encumeada
Nærmere info nedenfor

 EncumeadaPR 1.3 til  Boca das 
Torrinhas, deretter PR 2

Fra  Encumeada til  Fajã dos Cardos

  Encumeada-passet er en av de få plassene der det selv før bilens tids-
alder var relativt lett å ta seg over fra sør- til nordsiden av øya. Etter 
at bilveien over passhøyden ble anlagt tok turen fra  Ribeira Brava ved 
sørkysten til  São Vicente i nord kun en times tid. Den 3,1km lange vei-
tunnelen under passet som ble åpnet i år 2000 har redusert kjøretiden 
til 20 minutter. Gamleveien brukes nå stort sett av bare av turister 
på sightseeing eller på vei til fottur, samt av fastboende som skal opp 
til høysletten  Paúl da Serra. Fra passhøyden er det fl ott utsikt mot 
sør, samt panoramautsikt mot    São Vicente dalen i nord. Den klassiske 
vandringen fra  Achada do Teixeira i øst langs den sentrale fjellkjeden 
slutter her. Som nevnt for tur 20 er hele vandringen litt vanskelig å 
gjennomføre på en dag, den er derfor i denne bok delt i to. Turen 
beskrevet her er andre del av vandringen, den delen av turen som er 

TIL TUREN MED BIL
Det anbefales å benytte buss til og fra turen. For en tur/retur vandring 
følg turen til  Torrinhas-passet, retur samme vei (10,4km/5t 40min). Se 
i så fall tur 34 for nærmere informasjon om adkomst med bil.

TIL TUREN MED BUSS
Rodoeste rute 6 kl. 07.35 eller Rodoeste rute 139 kl. 09.00 fra  Funchal 
til   Encumeada-passet. Gå av ved restauranten på passhøyden. Retur 
med Horarios rute 81 til  Funchal (hyppige avganger, også ut på kvel-
den). For den alternative tur/retur vandringen er det kun en returmu-
lighet fra   Encumeada-passet, Rodoeste rute 6 ca. kl. 15.55.

1000m700m4t8,2km

32

Foto øverst neste side: fra  Encumeada bærer det opp over fi nt oppbygde steintrapper.
Nederst: på første strekk av turen er det fl ott  utsikt ned Ribeira de Serra de Agua.
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Tur 32

lettest tilgjengelig. Etter å ha forlatt passet bærer det snart bratt opp-
over fjellsiden, over hundrevis av møysommelig oppbygde trappetrinn. 
Det blir etter hvert fl ott utsikt mot São Vicente i nord, og ned Ribeira 
de Serra de Água mot sør. Lenger øst går stien et stykke nord for Pico 
Grande, en særpreget og vanskelig tilgjengelig topp som skiller Curral-
dalen fra Ribeira de Serra de Água. Ruten fører så opp nær toppen av 
Pico Casado før det bærer bratt ned til Torrinhas-passet. Selv helt oppe 
på 1700 meters høyde er stien delvis omgitt av tett, småvokst skog, 
men det er mange plasser fl ott utsikt i det stien veksler mellom sør- og 
nordsiden av den smale fjellryggen. Fra Torrinhas-passet bærer det 
bratt ned til Fajã dos Cardos øverst i Curral-dalen.

Følg hovedveien mot nord et kort stykke over passhøyden (1). Ca. 20m 
etter veikrysset ta til høyre langs en kjerrevei. Et skilt for turrute PR 
1.3 viser vei. Et par minutter (150m) opp langs veien ta til venstre på 
en tydelig sti. Det bærer snart bratt opp fjellsiden, delvis over fi nt 
uthogde trappetrinn, i et terreng som for det meste er bevokst med 
tette, lave busker. Det blir etter hvert fi n utsikt mot São Vicente i 
nord. Etter å ha passert et fl att, gressbevokst område bærer det lett 
nedover langs toppen av den smale fjellryggen et kort stykke, rett øst 
for Pico da Encumeada (2) (1,7km/50min). Noen få minutter senere 
passér en grind. Ignorer rett etter en smal sti som tar av til høyre. 
Gå forbi en liten hule med en steinbenk i fjellsiden til høyre for stien 
(1t 10min). Dette er en god plass for en pust i bakken. Stien er nå 
delvis fi nt oppbygd igjen med trappetrinn i stein, og fører videre bratt 
oppover. Etter drøyt 10min blir det fantastisk utsikt mot sør ned Serra 
de Água dalen helt til Ribeira Brava og havet, samt sørøst mot Pico 
Grande. Vegetasjonen rundt stien blir etter hvert tettere. Passér en 
klippevegg, og gå gjennom en grind. To til tre minutter senere fører 
stien forbi nok en stupbratt klippevegg. Stigningen blir brattere, pas-
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Foto forrige side: ruten nær Pico da Encumeada.

Se side 173 for del 2 av kartet.
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 Janela-dalen fører fra vestenden av  Paúl da Serra ut til havet nær 
 Porto Moniz ved nordvestspissen av Madeira. Dalen er nesten util-
gjengelig, og ingen spor av sivilisasjon ødelegger idyllen i dette ville 
og skogkledde dalføret. Ikke mindre enn fi re levadaer på forskjellige 
høyder leder vannet fra øvre ende av dalen sørover til kraftstasjonen 
ovenfor  Calheta. På denne turen utforskes tre av disse levadaene. Det 
er mange plasser fl ott utsikt langt nedover dalen. I tillegg går turen 
forbi   Risco-fossen som er et imponerende syn hvis det har vært mye 
regn. Selv om  Rabaçal befi nner seg langt fra  Funchal er vandringene 
her populære, og   Risco-fossen er derfor et utfl uktsmål også for turis-
ter på biltur. Oversatt betyr  Vinte e Cinco  Fontes de 25 kilder, og selv 
om det i virkeligheten nok ikke er fullt så mange, er målet for turen 
allikevel en fascinerende plass. Mange små bekker styrter ned langs en 
halvsirkelformet fjellvegg til en dam, og omgitt av tett vegetasjon er 
dette virkelig en idyllisk lokasjon. Ruten går for det meste langs lett-
gåtte, men smale stier langs levadaene. De som har store problemer 
med høyder kan fi nne kortere strekk vanskelig å passere.

For en kortere tur ta minibussen fra parkeringsplassen ned til  Rabaçal Nature 
Spot Cafe. Kjører mellom ca. kl. 09.30 og 19.30 (18.00 om vinteren), mulig 
lunsjpause kl. 12 til 13. Pris 5€ t/r, 3€ en vei. 

TIL TUREN MED BIL
Som for tur 35, men fortsett 4,3km til krysset med ER 209 midt på 
sletten. Kjør her videre rett fram 4km langs ER 105 i retning  Porto 
Moniz til en stor parkeringsplass på høyre side av veien, rett etter et 
stort vannbasseng passeres til venstre. Det er ikke mulig å kjøre ned til 
 Rabaçal.

Ingen bussforbindelseTil  Rabaçal
Nærmere info nedenfor

PR 6 og PR 6.1  Rabaçal

450m450m2t 40min10,5km

 Risco og  25  Fontes41

Foto øverst neste side: på vei langs  Levada  25  Fontes er det fl ott  utsikt ned  Janela-dalen.
Nederst:  25  Fontes
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Turmulighetene

Turene

Kart, foto og info

Madeira er best kjent for turene langs 
levadaene, vannkanalene som fi nnes 
overalt på øya. Men her er også fl o  e van-
drerruter i en vill og drama  sk  ellverden, 
og spennende turer langs den bra  e 
kysten. I vest ligger høysle  en Paúl da 
Serra med et øde og åpent landskap som 
står i stor kontrast  l naturen ellers på øya.

• Et variert utvalg, fra korte og le  e turer 
 l tøff e  ellturer.

• Nøyak  ge rutebeskrivelser, le  e å følge.
• Samlet, oversiktlig informasjon om hver 

tur: lengde,  d, transport  l turene med 
bil og kollek  vtransport m.m. 

• Informasjon om kombinasjonsmuligheter 
med andre turer.

• Topografi ske, detaljerte kart i stor 
målestokk med ny design.

• Oversiktskart gjør det le   å velge 
individuelle turer.

• Oversikt over anbefalte plasser for over-
na   ng, værforhold og andre ny   ge  ps. 

• Bakgrunnsinformasjon - historie, 
landskap og kultur.
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