
 

  



Madeira 27.9. -  11.10.2010 

Mennyt kesä oli mökkikesä. Kaikkien aikojen kuumin sää helli meitä n. 2kk, joten viimeistään se 

piti meidät Suomessa. Hääpäivän ”kunniaksi” olimme jo vuosi sitten marraskuussa varanneet 

edellisellä matkallamme hyväksi havaitsemamme Pestana Grand hotellin. Tuo viiden tähden 

paikka teki meihin vaikutuksen käydessämme katsomassa Paavon ja Helenan kämppää. Varmis-

telimme jo ennakkoon hotellin ja Anittan toimiston kautta, että haluamme ehdottomasti merinäkö-

alahuoneiston, ja onnistuimme.  

 

 



Saavuimme Madeiralle TAP:n lennoilla (414€) ja laskeuduimme Amsterdamissa ja Lissabonissa. 

Koneenvaihdot olivat sen verran vikkeliä, ettei kannattanut loungeja etsiä. Lissabonissa saimme 

jopa yksityiskyydin koneelta, että ehdimme jonottamaan jatkolennolle. Startti oli Helsingistä klo 

16.15 ja perillä olimme klo 23.30, joten reilu 9 tuntia kului matkaan. Noin kolmen tunnin aikaero 

suoraan lentoon verrattuna säästi reilut 120€/nenä. Kentältä tulimme hotellilta varaamallamme 

kuljetuksella (30€ johtuen myöhäisestä ajankohdasta). Majoituimme 5. kerroksen huoneeseen 

1546. Harmistus oli, että laukkumme olivat jääneet Amsterdamiin ja tulivat vasta tiistai-iltana klo 22 

maissa. Hyödynsimme mahdollisuuden pakollisten varavaatteiden hankintaan ja ostimme molem-

mille 70-80€:lla vaatteita. Saas nähdä, korvaako TAP tai vakuutus? (Korvasi lähes kokonaan.) 

 

 



 

 

Ensimmäinen päivä (tiistai) alkoi upealla aamiaisella (57€/6 kpl) hotellin ravintolassa perinteisesti 

kuohuviinin kera. Sitten kävely Pestana Promenadelle infotilaisuuteen, jossa tapasimme Larvat, 

joiden kanssa olimme Toscanan reissulla edellisenä kesänä viiden muun pariskunnan kera. Muai-

lima on pieni! Päivä kului käveleskellen  (ja jopa altaalla) ja illalla nautimme ”perinteiset” tervetulo-

coctailit hotellin kattoterassilla. olimme brittien joukossa ainoat suomalaiset, mutta kyllä meidät 

joukkoon otettiin oikein hyvin. 

Keskiviikkona lähdimme rantakävelylle kohti Camasede Lobos-kylää. Ohitimme alueen ainoan 

”hiekkarannan”, joka on n. 100 m pitkä, muuten kivikkoa 2-3 km. Loppupätkällä jouduimme taitei-

lemaan n. 10 portin ohi, joilla yrittivät estää turistien kulun betonoitua kävelysiltaa pitkin. Onnis-

tuimme ja erinäisten kiertoliikkeiden avulla tehdas kierrettiin banaaniviljelmien läpi kylään. Ca-

masede Lobos on tullut kuuluisaksi siitä, että Winston Churchill on maalaillut nykyisin nimeään 

kantavan ravintolan terassilla näkymiä kauniiseen kalasatamaan ja maailman toiseksi korkeimmal-

le rantakalliolle Cabo Giraolle (580 m). Olihan se kiva kylä, jonka satamassa oli värikkäitä kalasta-

javeneitä. Erikoisuudeksi voi   mainita, että siellä kuivattiin turskaa auringon paisteessa. Torstaina 

keskityimme viettämään hotellielämää ja lueskelemaan. 

  



Perjantaina kävelimme Funchalin keskustaan ja söimme vanhassa kaupungissa  ”ei-niin-kovin-

hyvän” menun ja broilerin. Broileri oli voideltu valkosipulilla ylitsevuotavasti, joten Marjatta ei siitä 

juuri nauttinut, enkä minäkään menusta. Lauantaina siirryimme hotellimme ilmaisbussilla jälleen 

keskustaan, josta jatkoimme ylös Monten kylään (1.80€/hlö) bussilla. Tutustuimme jälleen kerran 

Monten nähtävyyksiin.  

 

 



 

 



 

 



 

 

Olisimme tulleet levadaa pitkin alas, mutta yksi silta oli poikki, joten laskeuduimme suorinta tietä 

kelkkoja vältellen. Olivat turistien ilmeet sen verran pelokkaita ja hyväntuulisia ohtuspaikasta riip-

puen, että ehkä ensi kerralla voisi testata. Tuo 1 km:n lasku maksaa 10 €/nenä. no, oli kävelykin 

yhdenmoinen elämys.  



 

 



 

 

Voi kuinka kaunis on tuo nainen, kuka hän on ja mistä tänne saapui? 



 

 

 

Kyllä kylmä olut maistui puolimatkan krouvissa kera kuorimattomien maapähkinöiden. Iso ja pieni 

olut yhteensä 2.30 e. Loppumatkasta alkoi tihuuttaa vettä, joten kävelimme suoraan hotellille. Ta-

kana oli noin 15 km kävelyä. 



 

Sunnuntaina jälleen hotellin kuljetuksella keskustaan ja bussilla tällä kertaa Nunnalaaksoon. 

Bussimatka kesti n. 30 min Eira do Serrodon (1095 m) näköalapaikalle ( 2.80 €/hlö).  

 

 

 



 

 

Kuumille kesille niin tyypillinen metsäpalo oli iskenyt Nunnalaaksonkin maisemiin. Onneksi luonto 

hoitaa homman. 



 

Sieltä ihailimme huikean kauniita maisemia laaksoon, jonka jälkeen noin tunnin kävely alas jyrkkää 

rinnettä. joku on laskenut, että matkalla on 52 mutkaa!  

 



 

 

Kylässä istahdimme oluelle ja söimme pannullisen paahdettuja, suolalla maustettuja kastanjoita. 

niiden maku muistutti jollain tavalla perunaa (makeaa) eikä ollut mikään gourmet, mutta tulipahan 

testatuksi.  



 

 

Noin tunnin pysähdyksen jälkeen bussiin ja takaisin Funchaliin. Nyt se kiersi jokaisen kyläpahasen 

laaksossa, joten matka kesti noin tunnin.  



 

 

Paluumatkalla kävimme moikkaamassa Larvoja Pestana Promenadessa. Heidän 1 mh:n kämppä 

oli todella upea, joten eipä tiedä. jospa joskus tullaankin sinne, kun RCI ottaa sen osaksi järjestel-

määnsä. (Haave toteutuu syyskuussa 2013, jolloin menemme tuohon hotelliin!). 



 

 



 

Illat ja osin päivätkin ovat kuluneet lueskellen, altaalla tai upealla hotellimme Pestana Grandin par-

vekkeella. Mukana on tällä kertaa mielenkiintoinen Coelhon elämänkerta ja Liza Marklundin Elin-

kautinen, joka oli ainakin Marjatan mielestä erinomainen. suappaat nähdä! Lisäksi otin tavoilleni 

uskollisena mukaan n. 3 kg lehtiä, joista jo 2 kg on siirtynyt roskiin. mukana on myös muutama 

elokuva ja Housen 1. tuotantokausi, lainassa Toivosilta. 

Maanantaina kului koko päivä altaalla ja parvekkeella. Tietokone sanoi sopimuksen irti (kovalevy 

temppuilee). Nettiin pääsee vain puhelimen avulla aulan wlania hyödyntäen. Illalla kävimme vie-

reisessä Real Canse-ravintolassa illallisella. Söimme kuumalla kivellä omalla pöydällä paista-

mamme naudan ja broilerin fileet. Ravintolan extrana olivat tervetuliais-madeirat sekä jälkiruokali-

köörit. Paistokset olivat hyviä, samoin paistettu maissimuusi, mutta katkarapurisotto pettymys. 

Samoin ”hääpäiväillallisemme” kruunuksi tilaamamme jälkiruoat, eritoten tiramisu, eivät vakuutta-

neet. Kokonaisuus viineineen (1/2 pulloa) ja vesineen (1l) maksoi 47 €, mikä oli positiivinen yllätys. 

Käynemme siellä toisenkin kerran. 

 



Tiistai 5.10. on jonkinlainen kansallispäivä Madeiralla. Katsastimme hotellihuoneemme parvek-

keeltakin näkyvän Magic Tea Housen puutarhan … 

 

 



 

 



 

 

  



… ja lähdimme sitten kaupunkilevadaa testaamaan.  

 

 

Reitti oli erittäin helppokulkuinen kauniine maisemineen yli hotellien. 



Emme edenneet aivan Camora de Lobosiin saakka, sillä levada näytti päättyvän. Palasimme kä-

vellen hotelliimme käveltyämme n. 11 km.  



Keräsimme voimia illan coctailpartyyn, jossa tapaame Paavon ja Helenan, joilla on oma viikko-

osake huoneessa 1560. Heihin tutustuimme viime vuonna ja siitä innoitus tähän hotelliin, kun 

näimme, miten he asuvat täällä joka vuosi 2 viikkoa. 

Keskiviikko 6.10. oli tähänastisen lomamme huonoin päivä sään suhteen. Asko hoiti kuntopisteitä 

kotiin käymällä salilla juoksumatolla. Iltapäivällä kävelimme Funchalin keskustaan, josta lähdimme 

paikallisbussilla kasvitieteelliseen puutarhaan. Matkan aikana alkoi sataa ja niin me sokerista ole-

vat turistit huristimme samalla bussilla takaisin alas keskustaan. Teimme siis noin tunnin bussiaje-

lun (1.80 €/hlö). Päivän ruokailu hoidettiin omalla parvekkeella erinomaista chorizo-salvia-

homejuusto-risottoa nautiskellen. Huomiseksi on ostettuna liput levadavaellukselle (kokopäiväretki 

25 vesiputouksen levadalle). 

 

 

Torstaiaamuna hyppäsimme bussiin ja lähdimme (27 €/hlö) Rabacaliin (1064 m) levadavaelluksel-

le. huipulla maisemat muistuttivat Cornwallin alueen tai jopa Lapin luontoa tasaisine aroineen.  



 

Bussi jätti meidät vajaan kilometrin päähän reitin alkupisteestä, jonne taivalsimme pikitietä pitkin. 

Ilmeni, että omalla kyydillä levadavaellukset olisivat onnistuneet pl. loppuhuipennuksena olevaa 

800 metrin tunnelia. Bussi odotti nimittäin eri paikassa lähellä Calhetan kaupunkia.  

 

 

Vaelluksella saimme ihailla mm. saaren pisintä kanjonia (28 km). Reitti kulki metsän siimeksessä 

vuorten rinteillä.  

  



 

 

Helppokulkuisella matkalla kävimme satumaailmassa (2Liisa ihmemaassa”), sillä kanervat olivat 

puiden kokoisia, mustikat pensaiden ja ”voikukkakin” 1.5 m korkuinen.  

 



 

 

Alueella oli 2 reittiä, joista toisen huipentumana oli 25 pienen vesiputouksen kalliojyrkänne, jonka 

alla oli kirkasvetinen lampi. Kaunis näky! Paikka kuului sarjaan ”hyvänähdäkerranelämässä”. 



 

 



 

 



 

 

 

 



 

 

Matka läpi pimeän tunnelin kohti bussiamme alkakoon… 



 

 

 

Reilun 10 km:n vaellukseen meni aikaa suuresta ryhmästä (18) ja lukuisista muista turisteista (sa-

toja) johtuen yli 3 tuntia. Kaunis sää lisäsi pisteitä, joten olimme todella tyytyväisiä valintaamme.  

 



Hotelliin päästyämme uintia, tukan pesua, Housea … Seitsemän jälkeen Helena ja Paavo tulivat 

maistelemaan kärsimyshedelmälikööriä aperitiiviksi, jonka jälkeen Lidon alueelle intialaisravin-

tolaan syömään. Otimme 4 erilaista annosta, jotta pääsimme maistamaan eri sortteja. Onnistu-

neen, maukkaan illan hinnaksi lasseineen, talon viineineen (9 € ja hyvä!) ja jälkiruokineen tuli 43 

€/pariskunta, joten halvalla sai! 

Perjantai valkeni tuulisena ja sateisena, mutta nyt klo 10 paistaa aurinko lähes pilvettömältä tai-

vaalta. Pitäisköhän lähteä kävelemään? 

Loppuloman aikana tuuli kiusasi sitkeästi lomalaisia, joten parveke merinäkymineen oli lukupaik-

kamme. Kävimme lauantaina vielä paikallisbussilla (2.80 €/hlö) Madeiran toiseksi suurimmassa 

kaupungissa.  

 

Pikkunätin kaupungin erityisyys oli pikaruokapaikat rannalla. Markkinakojutyyppisissä teltoissa 

myytiin lihaa suoraan eläinten ruhoista leikaten. Saaren lihaerikoisuus oli lihavarras, joka grillattiin 

siellä hiilloksella yli metrin mittaisissa kepeissä, ja kauppa kävi. Tuoksuivat herkulliselta, mutta ko-

konaisuus arastutti sen verran, että kahvi ja leivos tuntui paremmalta vaihtoehdolta. 

 



 

 

Todella kaunis hedelmä- ja vihanneskauppa edullisine hintoineen jäi mieleen … 

Illalla kävimme vielä keskustassa O´funi-ravintolassa Larvojen suosituksesta. Hinta-laatu-suhde 

oli ällistyttävän hyvä, vaikka ei ruoka gourmeta ollutkaan. Hyvää kumminkin ja menu vain 8 €.  

Sunnuntaina lukemista, kävelyä, pizza puokkiin ”perinnepaikassa” uudessa ostoskekuksessa etc. 

Illalla läksiäisillallinen Helena ja Paavon kanssa läheisessä kalaravintolassa oli yksi matkamme 

parhaita. ptikän kaavan mukaisen aterian jälkeen hotellistamme soitteli ja lauloi aviopari niin hou-

kuttelevasti, että oli pakko mennä tanssimaan; paitahan siinä kastui niin pahasti, että ilta päättyi 

yöuintiin altaalla. Herätimme ymmärrettävää hämmästystä luikkiessamme orkesterin takaa altaille 

kylpytakeissamme. Uinti oli UPEA kokemus ja päätös hienolle kaksiviikkoiselle. Silti jät tuntu, että 

välillä taas muualle: Mantereelle Espanja, Portugali, Kreikka ??? Ei edes luxushotelli Zeid tehnyt 

meihin hurjine hintoineen sellaista vaikutusta, että sinne, vaikka saisi 500 €:n huoneen 100 €:lla. 

Ylimainostettu paikka, mutta silti oli hienoa saada erityisesittely perushuoneesta presidenttisviittiin 

(2000 €/yö). Maanantaina hotellin pikkubussi kuljetti meidät 15 eurolla (yhteensä) lentokentälle. 

Siellä pystyimme lunastamaan 140 € rahojamme takaisin, eli TAP maksoi odottajien välttämättö-

miä vaatteita ensimmäisen tiistain kärsimyksestä. Palasimme TAP:n ja Lufthansan koneilla Lissa-

bonin ja Frankfurtin kautta. Aikaa kului n. 10 tuntia, mutta säästimme 100 €/suunta, nautimme 

loungen antimista ja käppäilimme kentillä. Ihan hyvä valinta! 


