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jinu s úžasnými výhľadmi. Od parkoviska 
sme prešli tri kilometre do Casa de Sardin-
ha, kde sme sa na malej výstave dozvedeli 
viac o tejto časti ostrova.

Zavlažovacie kanály levadas nachá-
dzame skoro všade. Popri nich sa tiah-
ne sieť udržiavaných cestičiek vhodných 
na pešiu turistiku. Upútali nás aj krásne 
pláže. Navštívili sme Prainhu, jedinú 
pláž s čiernym sopečným pieskom. Teplý 
Atlantický oceán okolo Madeiry ponú-
ka veľké množstvo aktivít – plachtenie, 

potápanie. Krištáľovo čistá voda láka aj 
na šnorchlovanie a objavovanie bohaté-
ho morského života. Madeira pozýva aj 
na golf v prekrásnej prírode počas celé-
ho roka. Na dvoch ihriskách priamo na 
ostrove: Golf do Santo da Serra a Palheiro 
Golf. Ďalšie ihrisko sa nachádza na ne-
ďalekom ostrove Porto Santo. Navštívili 
sme všetky tri golfové rezorty. Ponúkajú 
úžasné výhľady a pestré kvety. Prekvapilo 
nás, že sú to náročné ihriská so značným 
výškovým prevýšením. 

PO KRÁTKEJ JAZDE Z LETISKA San- 
ta Catarina s pristávacou dráhou na  
trámovom moste v mori neďaleko Fun-
chalu sme prišli do rezortu Quintado 
Lorde v Ponta de Sao Lourenco na naj-
východnejšom výbežku ostrova Madeira 
uprostred neobývanej oblasti. Ihneď sme 
sa rozhodli pre plávanie v pôsobivom in-

priamo v mori. Tento rezort je výborným 
východiskovým bodom na výlety. Vyda-
li sme sa peši do prírodnej rezervácie, v 
ktorej sopka vytvorila pozoruhodnú kra-
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Hlavné mesto Funchal, najväčšie mesto 
ostrova, ako aj prvé atlantické mesto vy-
budované mimo starého kontinentu, je 
moderné a živé. Toto 500-ročné mesto 
má najlepšie podnebie na ostrove – na-
príklad počas leta tu vôbec neprší. Úžas-
ný pohľad z vtáčej perspektívy na Funchal 
sme mali z vrcholovej stanice kabínovej 
lanovky na Monte. 

Na Madeire slávia na jar počas šty-
roch dní festival kvetín – mesto vyzdo-
bia tropickými kvetmi a kvetinovými 
kobercami. Festivalový sprievod sa 
koná v nedeľu na hlavných uliciach. 
Ďalšia dôležitá udalosť je festival vína 
– od 31. augusta do 7. septembra. Za-
čína sa v Estreito de Camara de Lobos 
oberačkou hrozna a jeho spracovaním 
a potom nasleduje tradičný sprievod. V 
centre Funchalu sa konajú veľké oslavy, 
výstavky, účinkujú tu folklórne skupiny 
a na uliciach ochutnávame slávne víno 
madeira a tradičné jedlá. Počas festivalu 
sme navštívili aj Blandys – najslávnejšie 
vinárstvo na Madeire, ktoré vzniklo v 
roku 1811. Dve dôležité informácie o 
víne madeira – fľaše treba skladovať vo 
vertikálnej polohe a v teple, nie v stude-
nej pivnici. 

Vyberáme sa z Funchalu cez Câmara de 
Lobos vysoko do kopca – na Cabo Girao 
(590 m) – druhý najvyšší útes na svete.  
Z útesu premáva lanovka, ktorou sa mož-
no dostať na prímorskú pláž. Mestečko 
Camara de Lobos, len 10 km od Fun-
chalu, preslávil v roku 1950 Winston 
Churchill, ktorý namaľoval jeho prístav. 
Chceli sme sa zastaviť v reštaurácii Chur-
chill, nepodarilo sa, bola zatvorená. Na 
konci pobytu sme si ešte vybrali z bohatej 
ponuky madeirských výšiviek, ktoré tiež 
majú značný podiel na exporte ostrova.

Počas nášho krátkeho pobytu sme sa 
na každom kroku presvedčili, že Madei-
ra je ostrov, ktorý má všetko – príjemné 
podnebie, krásnu prírodu, more, poho-
ria, vynikajúce jedlá, zaujímavú histó-
riu, výbornú dopravnú infraštruktúru a 
nesmierne bohatý výber aktivít na voľný 
čas. Navštívili sme najmä oblasť okolo 
hlavného mesta a východ ostrova a už 
teraz sa tešíme na našu druhú návštevu, 
aby sme sa zoznámili s ďalšími zaujíma-
vosťami tohto ostrova.                    �  

Za známym vínom madeira, jemnými výšivkami, 
znamenitými scenériami s nádhernými kvetmi, ale aj za golfom 
sme sa vybrali na portugalský ostrov Madeira. 
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Cabo Girao – druhý najvyšší útes na svete
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