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Tidsrum: Fredag den 3. – søndag den 12. april 2020 

 

Turledere: Peter Wind og Anders Løkke 

 

 

Årets påsketur går til Madeira, der er en del af en autonom provins under Portugal. Provinsen 

omfatter også den beboede ø Porto Santo nordøst for Madeira samt de ubeboede øgrupper Desertas 

mod sydøst og Salvages halvvejs i syd mod De canariske Øer.  

 

Prisen for turen er 12.500/12.375 kr. pr. person i dobbeltværelse ved minimum 28/henholdsvis 

maksimalt 34 deltagere. Ønskes enkeltværelse, er prisen henholdsvis 14.500/14.375 kr. Beløbet 

dækker flyvning Kastrup-Lissabon-Madeira t/r, transfer fra og til Madeiras lufthavn, indkvartering 

på hotel Monte Mar Palace i Ponta Delgada på Madeiras nordside, morgenmad og aftensmad, al 

bustransport rundt på øen i syv ekskursionsdage samt botanisk og geologisk guide. Deltagerne 

opfordres til selv at tegne afbestillings- og rejseforsikring, da hjemtransport ved sygdom ikke er 

dækket via ’Det Blå Kort’, som bedes medbragt. Deltagerne sørger selv for frokost. Turen er ikke 

for gangbesværede, da vi i flere tilfælde skal færdes på ujævnt terræn. 

 

 
 

Det foreløbige program er: 

 

03.04.2020 

10.00 mødetid i Kastrup Lufthavn, nærmere mødested oplyses i næste meddelelse 

12.20 – 17.50 flyvning med TAP fra København via Lissabon til Madeira  

18.30 transfer i bus til Ponta Delgada midt på øens nordside 

19:30 check-in på 4**** Hotel Montemar Palace, http://www.montemarpalace.com/ 

Aftensmad på hotellet 

 

http://www.montemarpalace.com/
https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=https://www.islamadeira.es/mapas-de-madeira/&psig=AOvVaw2DLXUw8eIiyYgNFlbyZEa0&ust=1574374525668361
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04.04.-11.04.2020 

Ekskursioner i bus til udvalgte mål på Madeira. Af ekskursionsmål er laurbærskov ved Arco de São 

Jorge, laurbærskov og botanisk have ved Ribeiro Frio, højlandsvegetation omkring Pico de Arieiro, 

levada og laurbærskov ved Rosario og levadavandring gennem højlandsvegetation og laurbærskov 

omkring Rabaçal. Herfra er mulighed for vandringer til vandfaldet Cascata do Risco og 

kildeområdet 25 Fontes. Der vil være mulighed for at finde 4 ud af de 5 orkidéarter, der 

forekommer på Madeira, ligesom vi vil lede efter de to endemiske arter af klokkeslægten Musschia.  

 

12.04. 2020 

10:25 transfer til lufthavnen og check-in til København 

13:25 afgang med TAP fra lufthavnen på Madeira 

22:55 ankomst til København via Lissabon 

 

Tilmelding er mulig fra 1. december 2019. Tilmelding foregår via linket på Dansk Botanisk 

Forenings hjemmeside under fanebladet ’Kalender’ - større ture. Du aktiverer linket og giver 

oplysninger om eventuelle kostønsker. Tilmelding er bindende og sker efter ’først til mølle’ 

princippet med indbetaling af et depositum på 2.000 kr. Ved tilmeldingen modtager du en 

bekræftelse pr. e-mail. 

 

Sidste frist for tilmelding er fredag den 20. december 2019. 

 

Tilmeldte deltagere vil i begyndelsen af 2020 modtage oplysning om den endelige turpris, praktiske 

oplysninger om turen og en liste over relevant botanisk litteratur. Ved flere end 34 tilmeldte 

deltagere, oprettes venteliste.  

 

Bemærk!! Turen til Madeira arrangeres i samarbejde med Svante Rejser (rejsegarantifond nr. 2172) 

i påsken 2020, hvor priserne både på flybilletter, bustransport og indkvartering på hotel er sat i 

vejret. 

 

Dansk Botanisk Forening arrangerede tur til Madeira i 2011. Turrapporten ligger på foreningens

hjemmeside: https://botaniskforening.dk/wp-content/uploads/2015/09/2011-Madeira.pdf

 

Spørgsmål om ekskursionen kan rettes til Peter Wind på tlf. 87914110 (aften) eller pr. e-mail til 

pw@roendesnet.dk. 

 

 

http://demo.danskbotaniskforening.dk/wp-content/uploads/2015/09/2011-Madeira.pdf
mailto:pw@roendesnet.dk

