
NA CESTÁCH

Ostrov Réunion v Indickom oceáne so svojimi
vulkanickými horami a bujnou vegetáciou zaraďujú
znalci medzi najzaujímavejšie miesta na Zemi. Má
však nevýhodu – musíte stráviť viac ako 11 hodín v lietadle. Máme pre vás dobrý tip – keď chcete niečo
podobné vidieť a zažiť, stačí ísť na oveľa ľahšie prístupnú Madeiru, lieta sa sem z Viedne a let trvá
približne štyri hodiny. Ráno nastúpite do lietadla a popoludní už môžete poznávať krásy ostrova alebo
relaxovať pri niektorom z morských bazénov, z ktorých je priamy vstup do Atlantiku.

MADEIRA
SUBTROPICKÁ
ZÁHRADA V ATLANTIKU

Madeiru pre jej veľmi príjemné podne-
bie nazývajú aj ostrovom večnej jari.
Ani v lete tu nie je príliš teplo. Keď sa

sem vyberiete na jar alebo na je-

seň, môžete si skrátiť zimu, resp.predĺžiť leto.Na
juhu ostrova je väčšinou slnečno, ale pozor – ak
sa vyberiete na turistiku do hôr vo vnútrozemí,
treba mať so sebou aj teplejšie oblečenie, lebo
tam sa môže veľmi rýchlo zamračiť a aj spŕchnuť.
Madeira je totiž eldorádom najmä pre fanúšikov
turistiky a pre amatérskych botanikov,veď ostrov
pripomína jednu veľkú záhradu. Po turistike
dobre padne osvieženie v oceáne, ale ak by ste
hľadali dlhé pieskové pláže,Madeira nie je práve
najideálnejším cieľom – aj keď... Na vedľajšom
ostrovčeku Porto Santo sa nachádza legendár-
na deväť kilometrov dlhá piesočnatá pláž.
Čo sa turistiky týka, ostrov poskytuje nespo-
četné možnosti s rôznymi stupňami obťaž-
nosti. Madeira sa preslávila najmä jedineč-
ným systémom tzv. levád,zavlažovacích ka-
nálov, popri ktorých sú vybudované
chodníky. Výhodou mnohých levád je, že
keď idete popri nich, nemusíte prekoná-
vať veľké stúpanie, môžete sa pohodlne

kochať prírodou okolo. Napríklad Levada
Vale Paraiso poskytuje prekrásne výhľady

ponad dedinku Camacha. Chodník vedie popod
eukalyptové stromy, mimózy a duby a keďže ide
o nenáročnú túru dlhú 5,5 km, ktorá trvá pri-
bližne 2,5 hodiny, je vhodná aj pre tých, ktorí sú
menej trénovaní.

JASKYŇA LÁSKY
Samozrejme,Madeira nie sú len hory a turistické
chodníky, ale aj história, ktorú v sebe zosobňuje
hlavné mesto Funchal. Monumentálne paláce
s tienistými nádvoriami, meštianske domy ob-
klopené subtropickými parkami, kostoly a kláš-
tory, zaujímavé múzeá, to všetko je Funchal.
Možno si tu pozrieť aj sochu rakúskej cisárovnej
Sissy, ktorá tu strávila veľa času, park Municipal,
katedrálu, radnicu a múzeum Art de Sacra so
zbierkami vzácnych umeleckých diel a predme-
tov z 15. až 18. storočia. Čaká na vás aj príjemné
posedenie v štýlových krčmičkách a reštaurá-
ciách. Bola by tiež škoda neochutnať víno Ma-
deira v Oliveiras,v najstarších vínnych pivniciach
ostrova, alebo nenavštíviť manufaktúru na výro-
bu výšiviek. V hlavnom meste si treba vychutnať
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TIPY SPRIEVODCU CK SATUR
Na východe. Keď sa vyberiete na východ
ostrova, nachádza sa tu druhý najvyšší
vrch Madeiry Pico do Areeiro. Ribeiro Frio
je známe farmou na pstruhy nachádzajú-
cou sa, ako inak, v krásnej záhrade. V mes-
tečku Santana na severovýchode sú zase
jedny z posledných typických madeirských
domov v tvare písmena A.
Na západe. Na opačnej strane ostrova
navštívte mestečko Camara de Lobos, lebo
práve tu trávil čas maľovaním obrazov
Winston Churchill, a tiež útes Cabo Girao,
čo je druhý najvyšší útes na svete s krás-
nym výhľadom. V Ribeira Brava, ktoré je
situované na úrovni mora, možno navštíviť
jaskyňu Grutas e Centro de Vulcanismo
a v mestečku Porto Moritz unikátne prí-
rodné kúpalisko z lávových kameňov.

Funchalská atrakcia. Jednou zo zaujíma-
vostí hlavného mesta Funchal, ktorú si ne-
treba nechať ujsť, je jazda v tradičnom to-
bogane, ktorý je dlhý dva kilometre.
Ochutnajte plody Monstery. Keď sa bu-
dete prechádzať po funchalskej tržnici,
ochutnajte miestne malé banány alebo
tzv. ananásové banány, ktoré chutia ako
kombinácia ananásu a banánu. Rozhodne
nie sú lacné, ale kde inde ich ochutnáte?
Typické jedlo. Typickou špecialitou na
Madeire, ktorú treba ochutnať, je Espeta-
da, čo sú kúsky hovädzieho mäsa napich-
nuté na špíze. Ten by mal byť z dreva vavrí-
na pravého, ale často ho nahrádzajú už
oceľovými špízmi. K ďalším špecialitám
patrí Bolo do Caco, čo je veľmi sýte pečivo,
a Prego, lokálna obdoba hamburgerov.
Kraj ratanu. Madeira sa preslávila aj výro-
bou ratanového nábytku. Ten najkrajší ro-
bia v dedinke Camacha, kde sa nachádza
ručná výrobňa tohto nábytku a aj obchody
s ním. Keď budete mať šťastie, môžete sle-
dovať remeselníkov aj pri výrobe ich diel.
Na nákupy. Hlavné mesto ostrova sa
v posledných rokoch stalo nákupným el-
dorádom, pribudli nákupné centrá, mnohé
majú otvorené cez víkendy aj do polnoci.
Najnovším je Dolce Vita v centre mesta.
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aj kolorit miestnej tržnice,ktorá ponúka veľký vý-
ber ovocia, zeleniny, kvetov a rýb, vyviezť sa la-
novkou ku krásnej tropickej záhrade nad mestom.
Milovníkov architektúry zaujme barokový pút-
nický kostol Monte, v ktorom pochovali posled-
ného rakúskeho cisára z rodu Habsburgovcov.
Bujná príroda je však prítomná aj tu. Nad Fun-
chalom sa nachádza krásna botanická záhrada,
odkiaľ je z viacerých vyhliadkových miest neza-
budnuteľný výhľad na mesto.Nájde sa tu aj niečo
pre romantikov – jaskyňa lásky. Ide o malú jasky-
ňu s pohodlnými kamennými lavicami – optimál-
ne miesto, keď si chcete po prechádzke záhradou
trochu oddýchnuť. Nezabudnuteľný je však Fun-
chal aj v čase,keď je plný kvetov,pretože sa v ňom
vždy druhý víkend po veľkonočných sviatkoch ko-
ná jedna z najkrajších pouličných slávností – kve-
tinový festival.

KVETINOVÝ ZÁŽITOK
Celý týždeň je hlavné mesto Madeiry Funchal
zdobené girlandami voňavej krásy, koná sa tu
množstvo akcií, ale vrchol festivalu je vždy cez ví-
kend. Skutočnou pastvou pre oči sú kvetinové ko-
berce, ktoré vytvárajú skupinky umelcov priamo
na chodníkoch a cestách na frekventovaných
miestach Funchalu, robia sa aj súťaže o najkrajší
koberec a najkrajšiu výzdobu okien a terás v mes-
te. V sobotu nasleduje pochod detí s kvetinami,
ktoré ich potom dávajú na Múr nádeje na hlav-
nom námestí pred funchalskou radnicou. Je to
vlastne akýsi kvetinový pochod za mier, na konci
ktorého vypustia množstvo holubíc ako symbolov
mieru. Festival vrcholí v nedeľu veľkým alegoric-
kým sprievodom vozov zdobených kvetmi, ktoré
sprevádzajú tisíce tanečníkov v pestrofarebných
kostýmoch, znázorňujúcich rôzne kvetiny. Sprie-
vod sa začína na konci mestskej promenády a po-
kračuje cez celé mesto po novej promenáde až
k prístavu. K festivalu patrí samozrejme aj hudba,
na mnohých miestach sú hudobné vystúpenia,od
ľudových kapiel až po koncerty klasickej hudby,
a v Ateneu Comercial sa koná aj kvetinová výsta-
va a veľtrh.
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