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MADEIRA 
 
 maličký ostrov sopečného původu ležící uprostřed Atlantského oceánu;  

 „ostrov věčného jara“, „perla Atlantiku“; 

 porostlá bujnou vegetací -> pestrobarevné květiny, ovocné stromy, rozeklané 

vrcholky hor často zahalené v mracích, pobřeží lemováno útesy; 

 je vlastně souostrovím (patří k ní ještě ostrov Porto Santo) -> jsou jen špičkou 

ohromné masy, která se nachází pod hladinou moře; 

 terén je hornatý a silničky klikaté-> jízda po nich je velmi náročná => zkušenější 

řidiči; 

 ostrov je pravým rájem pro příznivce turistiky -> základem zdejší sítě turistických 

tras je ostrovní systém zavlažovacích kanálů zvaných levadas, které vedou vodu 

z hor -> podél nich jsou vybudovány pěší stezky (jejich délka přesahuje 2100 km); 

-> každá levada je max. 50 cm široká a 60 cm hluboká; 

-> na konci cesty může vyzvednout taxík; 

 rozloha: je dlouhá 57 km a široká 22 km; 

 počasí: leží v subtropickém pásu, stále tu však fouká a průměrné letní teploty 

dosahují pouhých 22°C, v zimě příjemných 17°C; 

-> Madeira je proslulá svými mikroklimaty, počasí se rapidně mění i několikrát za 

den a na dvou místech vzdálených třeba jen 5 km může být zcela odlišné počasí; 

-> aplikace na předpověď počasí: Madeira Weather – spolehlivá; 

 čas: po celý rok je o hodinu méně než v ČR; 

 zásuvky: stejného typu jako v ČR; 
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PRAKTICKÉ INFORMACE 
 

Nakupování a jídlo 

 většina úřadů a obchodů zavírá v čase oběda na 1–2 hod;  

 co se zde nakupuje: proutěné zboží, výšivky, keramika, 

slamáky… 

 jídlo: pravý madeirský medový koláč (bolo de mel) podobný perníku, má vysokou  

trvanlivost (lze si odvézt zabalený s sebou domů) + sušenky, med, džemy a 

marmelády; 

- vynikající místní chléb bolo do caco z mouky a batátů; 

- polévka caldo verde („zelený vývar“) z brambor, kapusty a zelí; 

- caramujos = základní pokrm, jsou to mořští mlži; 

- specialitou je espada (tkaničnice) – hrůzostrašně vypadající mořské stvoření; 

- typický dezert je vanilkový pudink s karamelizovaným cukrem (fla/pudim) 

- krásná terasa je v noci s výhledem na moře ve Villa Cipriani; 

 suvenýry: Marina Shopping Centre na Avenida Arriga 75 + ve Funchalu jsou 

obchody především v ulicích Fernao Ornelas, Ferreiros, Queimada de Cima a 

Queimada de Baixo + Casa do Turista a tržnice Eira do Serrado; 

 

Festivaly a události 

 Karneval (Carnaval) – koná se v ulicích Funchalu 

každoročně v únoru, občas až v březnu -> městem se 

vlní tanečníci v rytmu brazilské samby; 

 Slavnosti květin (Festa da Flor) – na přelomu dubna a 

května -> průvody zdobené alegorickými vozy; 

 Slavnosti vína a Silvestr;  

 

Doprava z/na letiště 

 madeirské mezinárodní letiště se jmenuje Aeroporto Internacional da Madeira 

(Santa Catalina, Funchal) – leží v Santa Cruz, 22 km od Funchalu; 

 letiště je známé svou krátkou ranvejí (roku 2000 byla prodloužena) => při 

nepříznivém počasí bývají lety přesměrovány na Porto Santo (či na Tenerife), lety 

bývají také často zpožděné kvůli větrnému počasí znemožňujícímu přistání; 

 městský autobus – stojí 3,35 € (www.sam.pt), lístky lze zakoupit u řidiče, asi 45–50 

min; 

-linky: 20, 23, 53, 113 a 208 (mají zeleno-žluto-bílou barvu, někdy jsou jen bílé x 

linky se stejnými čísly jezdí i po Funchalu => je třeba se ptát, zda jedou na letiště a 

kontrolovat tu barvu, ty „jen funchalovské“ jsou žluté nebo oranžové); 

 Aero bus – vyjde na 5 € (zpáteční 8 €), asi 40–50 min, jízdní řád zde; 

- jezdí v intervalu 30–60 min; 

 taxi – 30 až 40 €, trvá asi 35 min; 

 

 

 

 

 

http://www.sam.pt/
https://www.sam.pt/en/aerobus-information.html#print
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Doprava po ostrově 

 téměř všude se lze dopravit autobusy, které jsou levné a přesné; 

 autobusové zastávky jsou značené nápisem paragem; 

 nástupní místo ve Funchalu: Avenida do Mar e das Comunidades Madeirenses; 

 společnosti: SAM, Rodoeste, EACL, Horários do Funchal (ti mají týdenní jízdenku za 

necelých 22 €, jednorázová stojí 1,95 €); 

 taxi není příliš drahé, např. cesta po Funchalu kolem 5 €, mezi hotelem a letištěm 

kolem 30 €; 

 auto -> mezinárodní půjčovny jsou Avis, Europcar, Hertz a Sixt, na týden vyjde 

zapůjčení na cca 200 € x jízda po některých horských silnicích je adrenalinový 

zážitek; 

- na letišti sídlí všechny půjčovny => je nejsnazší si půjčit auto už tady; 

- během roku se ceny příliš neliší; 

 lanová dráha – spojuje Funchal a Monte, cesta trvá přibližně 15 min, 

www.telefericodofunchal.com; 

 trajekty na Porto Santo– od společnosti Porto Santo Line, vyplouvá z funchalského 

přístavu denně v 8 hod (zpátky v 18/19 hod), zpáteční lístek stojí v hl. sezóně 60 € -

> plavba může být poněkud bouřlivá (citliví jedinci => léky); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.telefericodofunchal.com/
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FUNCHAL 
 

 hlavní město ostrova, největší přístav, žije zde téměř polovina obyvatel ostrova (tj. 

cca 110 tisíc); 

 je výchozím bodem, odkud se lze dopravit za poznáváním ostrovních krás; 

 většina historických budov, muzeí a památek se nachází právě zde; 

 centrum a Staré město pochází z dob první kolonizace, která začala na Madeiře v roce 

1424; 

 je tvořeno 4 základními celky: 

1) historickým centrem uprostřed 

2) Starým městem (Zona Velha) na východě  

3) turistickou oblastí s hotely na západě 

4) obytnými čtvrtěmi v prstenci okolo 

 

Co vidět ve Funchalu: 

 

Historické centrum (uprostřed města): 

 celé centrum je možné projít pěšky během 10–15 min, celé historické centrum 

s nejbližším okolím za 1 půlden; 

 

Pevnost/palác sv. Vavřince (Palácio de São Lourenço) 

 středověká pevnost ze 16. století, měla chránit před 

nájezdy pirátů, v současné době je sídlem 

ministerského předsedy a vrchního vojenského velení; 

 nachází se na nábřeží nedaleko přístavu; 

 

Avenida Arriaga 

 hlavní třída s informačním centrem v srdci historického centra; 

 

socha objevitele Madeiry Joãa Gonçalvese Zarca („Prvního kapitána“) 

 z roku 1927, dílo místního sochaře Francisca Franca (jeho tvorba 

takřka po celém městě); 

 je zde také turistická informační kancelář; 

 

Adegas de São Francisco (Blandy´s Wine Lodge) 

 muzeum týkající se historie výroby vína na Madeiře, 

s komentovanými prohlídkami po-pá, bývalo součástí 

františkánského kláštera; 

 

katedrála Sé 

 nejvýznamnější funchalská památka z roku 1517; 

 otevírací doba: po–pá 7:15–18:30 hod, so 8–12 a od 16 do 

19 hod, ne 7:30–12 a 16:30–19 hod), vstup: zdarma;  

 vnějšek na první pohled nezaujme x interiér je honosný; 

 více info: zde; 

https://www.catedraldofunchal.com/english/
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Rua João Tavira 

 obchodní ulice dlážděná černobílými mozaikami, úzké uličky plné obchůdků; 

 na jejím konci se nachází kostel Igreja de Sao João Evangelista do Colégio ze 17. 

století; 

 

Cãmara Municipal 

 budova městské radnice v paláci z 18. století 

s krásným nádvořím; 

 

kostel sv. Petra (Igreja de São Pedro) 

 ze 16. století, jeho stěny jsou pokryty modrobílými azulejos; 

 

klášter Convento de Santa Clara 

 z konce 15. století, možná prohlídka, když se zazvoní na sestry, je 

tam i kostel s krásnými azulejos; 

 

Muzea:  

 Muzeum církevního umění (Museu de Arte Sacra) – v paláci ze 

17. století; 

 Museu Fotografia Vicentes – fotografie dokumentující posledních 

150 let života na ostrově; 

 Přírodovědné muzeum (Museu de História Natural)  

 Muzeum CR7 (Cristina Ronalda) – pro sportovní fanoušky -> vystavuje všechny jeho 

trofeje, rodák z Madeiry, otevírací doba: od pondělí do pátku od 10 do 17 hod, více 

info zde; 

 

centrální tržiště Tržnice pracujících (Mercado dos Lavradores) 

 rušný trh ve dvoupatrové budově s otevřenou střechou; 

 otevírací doba: po–čt od 8 do 19 hod, v pátek od 7 do 20 hod a v sobotu od 7 do 14 

hod, v neděli je zavřeno -> ideální dobou k návštěvě je pátek nebo sobota, kdy se 

do města sjíždějí rybáři, farmáři a obchodníci z celého ostrova; 

 lze zde nakoupit ovoce a zeleninu na farmářských trzích x většinu zboží lze 

v obchodech ale pořídit za nižší ceny; 

 na ulici Rua Profetas nedaleko spodní stanice lanovky na Monte;  

 

 

 

https://museucr7.com/
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Staré město (Zona Velha): 

 

 dříve chudá rybářská čtvrť, dnes zde najdeme nábřežní promenádu, stanici lanovky 

(do městečka Monte) a jednu z hl. madeirských atrakcí Madeira Story Centre – 

muzeum v srdci města, audiovizuální a interaktivní expozice o bližší historii ostrova, 

denně 9–19 hod, vstupné 5 €, více zde; 

 místní umělci pomalovali dveře v této čtvrti -> zejména ulička Santa Maria -> 

večer zde otevírá spousta barů; 

 

kaple Božího těla (Capela do Corpo Santo)  

 kaple z konce 15. století (jedna z nejstarších ve městě); 

 

pevnost Fortaleza de São Tiago 

 přímo u moře ve Starém městě => krásný 

panoramatický pohled na město; 

 dnes zde sídlí Muzeum současného umění 

s rozsáhlými sbírkami; 

 otevřena: od út do so od 10 do 12:30 a 14 až 17:30 hod, vstup je zdarma; 

 součástí je restaurace s nádhernými výhledy na útesy; 

 + druhá pevnost Fortaleza do Pico se rozprostírá na kopci nad historickým centrem; 

 

Další místa: 

 

Svatokateřinský park (Parque Santa Catarina) 

 největší městský park se známou budovou 

madeirského casina;  

 vstup je zdarma; 

 součástí parku jsou zahrady, jezero a hřiště; 

 

Botanická zahrada (Jardim Botãnico) 

 krásná velká zahrada s upravenými záhony 

francouzského stylu a velkolepým výhledem na město; 

 doprava:  

-> Teleférico do Jardim Botanico – 1600 metrů dlouhá lanovka spojuje dvě 

botanické zahrady, cena: zpáteční jízdné 12,75 €, jednosměrné za 8,25 €; 

-> autem na strmý svah funchalské čtvrti Santa Maria Maior, asi 5 minut jízdy z 

historického centra; 

 otevírací doba: denně od 9 do 18 hod; 

 vstupné: 7,50 €; 

 je zde také Ptačí zahrada 

(Jardim dos Loiros) s pestrou 

směsicí tropických ptáků; 

 

 

 

http://www.madeirastorycentre.com/en/museum-madeira-story-centre
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Jardim Orquídea (Fundação Josef Pregetter) 

 šlechtitelská zahrada s téměř 50 000 exempláři rostlin; 

 + ve městě je ještě jedna zahrada zaměřená na orchidee: Quinta da Boa Vista na 

pozemcích obklopující nádhernou vilu starou 200 let, jedná se o farmu a 

zahradnictví; 

 

zahrady Palheiro 

 zlatý hřeb madeirských zahrad; 

 nacházejí se několik km východně od Funchalu, otevřeny denně 9–17 hod, vstupné: 

10 €; 

 je sem možné dojet autobusem č. 36, 37 a 47; 

 více info: zde; 

 

Dvě veřejné pláže: x plážová sezóna v Portugalsku trvá od června do září => koupání je 

lepší v kamenných bazénech na pobřežích; 

 

Praia Formosa 

 černá pláž s oblázky, nachází se na západním okraji 

města (asi 25 km od letiště); 

 je vybavena půjčovnami lehátek;  

 

Praia São Tiago 

 menší pláž poblíž historického centra; 

 

Dva placené bazény:  

-> mnohem populárnější než oblázkové pláže, jsou přímo u moře, voda v nich je 

vyhřívaná, jsou zde komplexní služby (převlékárny, sprchy, občerstvení); 

 

Complexo Balnear Lido 

 vstupné: 5,20 €; 

 otevírací doba: od 9 do 20 hod;  

 

Complexo Balnear do Punta Gorda 

 vstupné: 5 €; 

 otevírací doba: od 9 do 18 hod; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.palheironatureestate.com/palheiro-gardens/times-prices.html
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OKOLÍ FUNCHALU 
 

Monte 

 městečko posazené na vrcholu kopce; 

 hlavní atrakcí jsou příkré ulice, po kterých se je 

možné spustit dolů v proutěných saních (carros de 

cesto) 

- dříve byly používány k dopravě nákladu z prudkého svahu; 

- saně ovládají dva carreiros v tradičních slamácích, sáně roztlačují, popostrkují nebo 

zastavují, rychlost může být až 38 km/h;  

- cena: 30 €/2 os.; 

 doprava je možná dvěma lanovkami: 

1) lanovka Teleféricos do Jardim Botãnico od Jardim Botãnico; 

-> vedena nad hlubokým údolím potoka João Gomes;  

-> cena: 8,25 €; 

-> více info: zde; 

 2) lanovka Teleférico do Funchal – přes 3200 metrů dlouhá 

cesta z centra na kopec Monte, překročí 560 výškových 

metrů; 

->cena: zpáteční jízdné je za 16 €, jednosměrné za 11 €, jede 

cca 15 min; 

-> více info: zde; 

 

nejnavštěvovanější památka:  

 tropická zahrada Jardim do Palácio do Monte/Jardim Tropical Monte Palace se 

zámečkem Monte Palace; 

-> botanická zahrada okolo letohrádku Monte Palace u vrchní stanice kabinové 

lanovky; 

-> nádherná botanická zahrada z roku 1987 založená businessmanem a mecenášem 

umění José Berardem; 

-> krásné výhledy na celé město a oceán;  

->otevírací doba: denně 9:30 až 18 hod; 

->vstupné: 12,5 €; 

->více Inko: zde; 

 vrch Terreiro da Luta – 1,5 km severně od Monte -> úchvatný výhled na Funchal; 

 

 

http://telefericojardimbotanico.com/
https://madeiracablecar.com/
https://montepalace.com/desktop/?sid=28&lang=en
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Vesnice v kopcích: 

 

Curral das Freiras („útočiště jeptišek“) 

 vesnice asi 16 km od Funchalu, jezdí sem autobus;  

 vede sem uzounká silnice plná serpentin; 

 po většinu své existence byla v podstatě izolována od 

okolního světa (místo nepřístupné, ze všech stran 

obklopené horami); 

 v 16. století sem uprchly jeptišky z kláštera Santa Clara (obávaly se násilí 

francouzských pirátů); 

 produkce třešní a jedlých kaštanů -> likéry a zákusky; 

 lze navštívit vyhlídky: 

 

-> Miradouro do Eira do Serrado (1 095 m. n. m.) – výšlap na ni Oslí stezkou 

(Caminho das Voltas) za 1,30 hod (asi 3 

km, cca 500 m převýšení) nebo sem přijet 

autem; 

 

-> Průsmyk milenců (Boca dos 

Namorados) na druhé straně údolí; 

 

 

 

 

Camacha 

 asi 16 km od Funchalu, ostrovní centrum košíkářského 

průmyslu; 

 lze se odtud vydat také na dvě túry podél levád do Vale do 

Paraído a do Eira de Fora; 
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JIŽNÍ MADEIRA 
 

 navazuje na turistickou zónu ve Funchalu (na západ od 

něj), je však pomalejší, pobřeží bývají liduprázdná; 

 

Câmara de Lobos („Tulení doupě“) 

 malebné rybářské městečko 8,5 km od Funchalu, 

kdysi se tu vyskytovali tuleni; 

 v roce 1950 zde pobýval Winston Churchill (maloval 

zdejší rybářský přístav); 

 doprava: parkování zpoplatněno všude na modrých čarách (0,8 €/hod); 

 známá je v centru ulička Rua São João de Deus se zajímavou formou street artu; 

 

 poblíž se nachází Cabo Girão – strmý mořský útes, jeden z nejvyšších na světě, 

vyhlídka se skleněnou podlahou => jedinečný výhled;  

-> 589 m. n. m.; 

-> padá takřka kolmo dolů do oceánu;  

-> je viditelný již z Funchalu, nejlepší pohled na 

něj zespoda je právě od vesničky Câmara de 

Lobos; 

->vstupné: zdarma; 

->otevírací doba: nonstop; 

-> je zde kavárna a obchůdek se suvenýry; 

->doprava: bezplatné parkoviště přímo u vyhlídky nebo autobus společ. Rodoeste 

(zastávka Cabo Girao z Funchalu za 2,75 €, jízdní řády zde); 

-> z obou stran útesu jezdí s převýšením 400 m dvě lanovky (Ranchoa Fajãdos 

Padres) za 10 €; 

 

Ribeira Brava („Divoká řeka/rokle“) 

 necelých 20 min autem z Funchalu, je zde pouze kostel a 

etnografické muzeum; 

 

vodopád Cascata dos Anjos 

 poblíž Ponta do Sol, jedná se o velkou atrakci pro turisty, protože 

vodopád dopadá přímo na silnici, všichni se zde fotí;  

 

Calheta 

 centrum pěstování banánů na Madeiře, asi 37 km od 

Funchalu;  

 díky dotacím zde byla vybudována písečná pláž (písek 

dovezený ze Sahary) => oblíbené plážové letovisko; 

- vstup do moře je pozvolný, moře klidné; 

 

 

 

 

https://www.rodoeste.com.pt/horarios
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ZÁPADNÍ POBŘEŽÍ 

 
Maják Ponta do Pargo 

 mys Ponta do Pargo a stejnojmenná vesnička 

= nejzápadnější bod Madeiry; 

 nádherný bílý maják s červenou střechou 

z roku 1922, je stále funkční, stojí na útesu 

392 m nad mořem;  

 

 dvě známé levády: poblíž hlavního silničního tahu vpravo směr na Rabaçal je velké 

parkoviště (zdarma) -> odtud začínají dvě známé turistické trasy, které lze při jedné 

z cest spojit: 

 

1) Levada do Risco k vodopádu Risco – cca 30 min, stezka PR 6.1; 

- jeden z nejvyšších vodopádů na Madeiře (přes 

100 m); 

 

 

2) 25 Fontes (25 pramenů) – stezka vřesovcovým lesem 

(1,5 hod jedna cesta, stezka je označena jako PR 6), 

malá odbočka vede k nejznámějšímu vodopádu na 

Madeiře (soustava malých 25 vodopádů padajících do 

jezírka); 

- leváda začíná u Rabaçal Nature Spot Café – 

turistická chata s občerstvením; 

- vede hustým vavřínovým lesem, nad levádou se sklánějí prastaré stromy => 

vytvářejí přírodní zelené tunely; 

- poslední úsek u vodopádů vede přes velké kameny; 

- jedním směrem lze zkrátit o cca 800 metrů přes levádu do Risco; 
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SEVEROZÁPADNÍ POBŘEŽÍ 
 

Porto Moniz 

 malé městečko vzdálené 

z Funchalu 50–75 km; 

 na pobřeží se nachází hlavní 

atrakce: tzv. lávové 

bazénky -> řetězec 

přírodních jezírek, které 

vytvořila láva ->lázeňská 

koupaliště s mořskou 

vodou na rozeklaném 

pobřeží; 

-> upravené koupaliště u hotelu Aqua Natura Madeira ->otevřen celoročně i pro 

veřejnost v časech 9:00–17:00 hod (v létě do 19:00 hod), vstupné: 1,50 €,  k 

dispozici je také zázemí v podobě převlékáren a sprch; 

->hezčí je areál skutečně přírodních bazénků u restaurace Chacalote ->koupání 

možné přímo mezi lávovými kameny, jen vybetonované zídky proti větším vlnám a 

chodníčky pro snadný přístup do vody (je poměrně studená), vstup vede sice přes 

restauraci, ale je zdarma;  

 

 poblíž jsou známé skalnaté útvary na řece Ribeira 

da Janela-> ční z moře velmi blízko břehu, nejvyšší 

výběžek se jmenuje Ilheus da Janela (přes 30 m); 

 

Fanal 

 malá náhorní plošina, kterou vyplňují vlhké louky a 

vavřínový háj;  

 oblíbené místo pro fotografy;  

 

São Vicente 

 malebné městečko na severu ostrova, 

nejkrásnější městečko na Madeiře; 

 je zde pěší zóna plná obchůdků a elegantních 

kaváren; 

 restaurace Panoramic Ocean s jídlem formou bufetu za velmi dobré ceny; 

 dominantou města je kostel Igreja Matriz 

s překrásným malovaným stropem; 

 na vysokém kopci nad městem stojí prazvláštní 

kostel/hodinová věž bez hodin/kaple = 

významné poutní místo; 

 poblíž (na cestě mezi Seixalem a São Vicente) se 

nachází známý vodopád Nevěstin závoj (Véu 

da Noiva) -> kousek od něj je stánek se 

suvenýry, káva a parkování zdarma;  
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Sopečné jeskyně a Vulkanologické centrum (Grutas e Centro do Volcanismo) 

 největším lákadlem São Vicente, otevřeno denně od 10 do 19 hod; 

 vznikly působením žhavé lávy při výbuchu dnes již vyhaslé sopky; 

 stěny jsou pokryty „lávovými kapkami“ -> připomínají našlehanou čokoládovou pěnu; 

 vstupné: 8 €; 

 návštěva s průvodcem zabere asi 1 –1,5 

hod;  

 více info: zde; 

 

 

 

 

 

průsmyk Boca da Encumeada (626 m. n. m.) 

 horské sedlo Encumeada (1008 m. n. m.) leží takřka uprostřed ostrova a je 

východiskem pro řadu turistických tras; 

 u kavárny Encumeada začíná jedna z nejkrásnějších turistických tras na ostrově 

(krátký úsek Levády do Norte) s nádhernými výhledy na oceán, po 45 min se dochází 

k tunelu, odkud se lze vrátit zpět po stezce Levadadas Rabacas, celkem 3,6 km 

jedním směrem; 

 3 km od průsmyku je chata Pousada dos Vinháticos -> nádherný výhled na celé 

pohoří; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://grutasecentrodovulcanismosaovicente.com/
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CENTRÁLNÍ OBLAST/SEVER OSTROVA 
 

Pico do Arieiro (1818 m. n. m.) 

 = 3. nejvyšší hora na Madeiře; 

 až na její vrchol se je možné dostat autem => vhodná i 

pro méně zdatné turisty, žádné autobusy nejezdí ani 

sem ani poblíž, parkoviště je zdarma, cca 19 km od 

Funchalu; 

 na samém vrcholu (cca 200 m od parkoviště) se 

nachází vyhlídka Miradouru do Juncal, hodně zde 

fouká vítr, v zimě tu bývá i sníh; 

 pokud bude ráno krásně slunečno => urychleně se 

vydat sem (v Poiso bude jasné, zda se vyplatí 

pokračovat či nikoli)  

 

Pico Ruivo (Červený vrch, 1862 m. n. m.) 

 = nejvyšší hora Madeiry, 3. nejvyšší hora 

Portugalska;  

 je mnohem hůře přístupná oproti Pico Arieiro; 

 pěšky: 

 

a) cesta z vesnice Achada do Teixeira asi 1,5 hod 

cesta tam a 1 hod zpět = nejpohodlnější a nejkratší cesta, převýšení je cca 375 m, 

vede po upraveném chodníku; 

-> na parkoviště se lze dostat autem z vesnice Santana; 

 

b) min. 4 hodinová hřebenovka (3, 5 hod tam a 3,5 hod zpět) z Pico do Arieiro 

-> stezka (po značené cestě PR 1) je dlážděná, dobře značená, místy zabezpečená 

zábradlím (jsou zde náročnější pasáže); 

->je to nejzajímavější a nejkrásnější trasa na ostrově; 

-> cca 880 m stoupání a 820 m klesání; 

 

c) existují ještě časově i fyzicky náročnější trasy z Ilha a Boca da Encumeada; 

 

 na vrcholu je vybudovaná vyhlídková plošina s 360° výhledy; 

 často se vrchol nachází nad mraky => krásné pohledy na hory vystupující z mraků; 

 těsně pod vrcholem je turistická chata s občerstvením a pramenem vody zdarma; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Autorka: Lucie Dusová, 2022 

Ribeiro Frio („Studená řeka“) 

 začíná zde turistická stezka: Vereda dos Balcões 

(PR11) k vyhlídce Balkóny (Balcões) – tam a zpět 

za cca 45 min, převýšení kolem 200 m;  

= jedna z nejoblíbenějších vyhlídek na Madeiře -> 

vybudovaná vyhlídková plošina na vysokém skalním 

ostrohu nad hlubokým údolím; 

 

Santana 

 vesnice/malé městečko v zemědělské oblasti; 

 je vyhlášená svými pasteveckými domky 

palheiros/casas de colmo = dvoupatrový bíle omítnutý 

domek ve tvaru A s modrými či červenými okenními rámy a 

doškovou střechou -> v centru města se jich nachází jen pár (v 

jednom je informační centrum) =>fotografický objekt pro 

většinu návštěvníků; 

->o něco větší a honosnější domky jsou také ve vesnici 

Queimadas;  

-> nejvíce domků lze spatřit v Parque Temático Madeira – vstupné: 10 €, otevírací doba: od 9 

do 18 hod, jsou zde zahrady, jezero s lodičkami, skanzen s ukázkami tradičních 

řemesel…více info: zde; 

 severozápadně o Santany je hezká krajina, např. vyhlídka Cabanas; 

 

Levada Caldeirão Verde 

 trek magickou krajinou po úbočí vysokých hor, jedna 

z nejznámějších levád na ostrově; 

 trasa nese označení PR 9, je dlouhá 6,5 km (jedna cesta) a 

trvá cca 5:30 hod tam a zpět; 

 začátek cesty: u Casadas Queimadas, krásného venkovského 

stavení s doškovou střechou, u kterého je malé parkoviště 

(cestička z města Santana není moc dobře značená zde); 

 místy je stezka velmi úzká, nutností je čelovka nebo baterka 

kvůli tunelům; 

 cesta vede skrz husté lesy, na konci jsou odměnou přírodní kotle a idylická jezírka, většina 

turistů končí výlet u prvního z nich: Caldeirão Verde;  

 túru je možné prodloužit ještě o 2,5 km, které nás zavedou do „Pekelného kotle“ 

neboli Caldeirao do Inferno – další zelené rokle plné vodopádů; 

 

Boaventura 

 vesnice, ve které se nachází koupaliště na poloostrově Ponta Delgada; 

 

Porto da Cruz 

 vesnička, ve které je jeden z posledních funkčních cukrovarů na Madeiře; 

 dominantou je mohutný sopečný vrchol Penha de Águia (Orlí skála) tyčící se nad 

útesem, kdysi zde žili orli; 

 pobřežní promenáda končí u koupaliště Piscina do Porto da Cruz – asi 60 m dlouhý 

bazén přímo u moře s plným zázemím, otevřen denně od 10 do 19 hod, vstupné se 

platí 1,5 €; 

http://www.parquetematicodamadeira.pt/puacuteblico--public.html
https://mapy.cz/turisticka?planovani-trasy&x=-16.8942697&y=32.7936715&z=14&rc=tMzihvvg02cl11Qc&rs=osm&rs=coor&ri=33737260&ri=&mrp=%7B%22c%22%3A111%7D&xc=%5B%5D&rwp=1%3BtMzERvvfW0faIfeHfkxexS0afEZeFjcZ6&rut=1
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VÝCHOD OSTROVA 
 

Santa Cruz 

 městečko s pěkným kostelem a budovou radnice na 

náměstí; 

 

Machico 

 jedno z plážových letovisek na ostrově (druhým je Calheta), asi 25 km od Funchalu 

a 6 km od letiště; 

 doprava: parkování u pláže v ulici Rua do Leiria je zdarma nebo autobusy společnosti 

SAM; 

 Fórum Machico – v 1. patře je kavárna s příjemnými cenami a výhledem na záliv; 

 kaple sv. Rocha (Capela de São Roque) – z 18. stol. + visutý most s kaplí Capelados 

Milagres (nachází se tam hrob milenců, kteří podle legendy byli prvními, kdo vstoupil 

na půdu Madeiry); 

 pláž Prainha – jediná přírodní písečná pláž na ostrově, pláž se většinou zaplní jen 

během léta, má pozvolný vstup do moře -> voda je nejteplejší mezi srpnem a říjnem 

(23°C), nejchladnější je v březnu (17 °C); 

 

Ponta de São Lourenco 

 nejvýchodnější bod Madeiry, úzký poloostrov poblíž města Machico;  

 výrazně méně zde prší + je bičován větrem => půda je vysušená, nerostou zde téměř 

žádné stromy; 

 krajina nejvýchodnějšího poloostrova Madeiry, jsou 

zde nádherné scenérie, je zde velmi oblíbená 

půldenní túra podivuhodnou přírodní rezervací -> 

7 km, 3 až 4 hod, 750 m převýšení; 

 parkování: parkoviště Baia da Abra přímo u začátku 

cesty; 

 vede až na až na kopec Ponta do Furado -> výhled 

na ostrůvek Ilhéu do Farol s majákem z roku 1886; 

 

Ponta do Garajau 

 oblíbené letovisko německých turistů; 

 silnice končí u krásné vyhlídky se sochou Krista – 

socha z roku 1927,tyčí se do výšky 20 m na 

vysokém útesu nad mořem; 

- v noci je nasvícená a plní fci majáku; 

- je zde vybudována vyhlídková plošina a 

krátký chodník od parkoviště (zdarma); 

- pod ní je pláž s luxusní restaurací -> lze 

tam sjet autem nebo lanovkou; 
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PORTO SANTO 
 
 ostrov ležící 40 km od Madeiry, žije zde přibližně 5000 obyvatel; 

 doprava: trajektem 2,5 hod do Porto de Abrigo za cca 50 € zpáteční lístek; 

-> loď vyplouvá v 8 hod ráno a pluje zpět v 18 hod; 

 asi 20 min pěšky do Vila Baleira/Porto Santo Town = jediné hustěji osídlené místo 

na ostrově; 

 Madeiřané sem jezdí na písečné pláže -> vysoká teploty zaručuje celoroční 

koupání; 

 Muzeum Kryštofa Kolumba (Casa Museu Cristóvão Colombo) – největší místní 

atrakce ve stavbě z 15. století, otevřeno je zřejmě až od června -> Kolumbus se oženil 

s vnučkou prvního guvernéra ostrova; 


