Retroøya

Madeira
Te på et legendarisk palass, eller en
rølpete runde i gamlebyen? Madeira sjonglerer
tidsepoker som ingen annen Atlanterhavsøy.
Tekst: Vibeke Montero foto: Vibeke Montero, Turismo de Portugal, Colourbox
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Pakk
turskoene!

Madeiras virkelige sjarm
ligger i øyas indre, der
vulkanske fjell, svimlende
daler, laurbærskoger og
velduftende hortensiaer,
paradisblomster og bella
donna-liljer får deg til å føle
deg privilegert som har valgt
Madeira framfor andre
vinterdestinasjoner.
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Landsbypuls: Vesle Camara do
Lobos er et knøttlite fiskersamfunn like utenfor Funchal.

Gamlebyen: La Zona
Velha i Funchal er brusteinsbelagt og utrolig
sjarmerende.
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Hopp i havet:
Det finnes ingen
naturlige strender
på Madeira, men
det er ingenting i
veien med bademulighetene på
Reid Palace Hotel.

Frodig øy. På det lekre
Mercado dos Lavradores blir du
kjent med frukt og grønnsaker
du aldri har hørt om før.

H

vem har trykket på
pauseknappen? Det er
første tanke som slår meg
idet jeg går inn på Reids
Palace Hotel gjennom
en gammeldags svingdør i teak. Det er
som å spasere rett inn i Downton Abbey.
Lite har forandret seg siden hotellet
åpnet i 1891, og presseansvarlig Pauline
Engelse forklarer noe av etiketten som
skiller Reids fra andre hotell.
– Menn skal helst unngå jeans og
åpne sandaler, og kvinner bør unngå
joggesko og treningstøy i spisesalen.
Hun viser også til en kuriøs bok som
forklarer kunsten å brygge te. Sitat: For
å slippe unødvendig klirring i tekoppene
røres sukkeret ut i fram-og-tilbake-bevegelser framfor i sirkel.
Sexy hotell
Det har tatt Madeira lang tid å kaste seg
på nye designtrender, og øya har lenge
vært synonym med pensjonister på tur.
Men i dag er luksuslivet mye mer enn
fordums glans. Ta takterrassen til The
Vine, for eksempel. Et på grensen til
dekadent hotellkonsept der designeren
Nini Andrade Silva har hentet inspirasjon fra øyas vinproduksjon. I kjelleren
ligger spaet, en dyplilla, velduftende
opplevelse som trekker paralleller til
vinkjellere. Øverst finner du en sexy
panoramabar, der du kan lounge i dype
stoler, eller ta et bad i det tempererte
evighetsbassenget.
Heidi og Terje Haukeland er her på
bryllupsreise, og nyter et glass iskald
hvitvin i solnedgangen.
– Madeira er ei øy som har overrasket
oss, sier Heidi. Vi valgte å reise hit fordi
vi ville oppleve mer enn strand og typisk
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charterliv, og dette hotellet har definitivt
satt en eksklusiv spiss på oppholdet.
Det ferske ekteparet har også fartet
rundt på øya i leiebil, noe de anbefaler
på det sterkeste.
– Det er lett å finne fram, og de
bittesmå fiskesamfunnene langs kysten
er fortsatt herlig uoppdagede, sier Terje.
Hemmeligheter over bardisken
Når dag blir til kveld i hovedstaden
Funchal, er det som om det skjer et
generasjonsskifte i gatene. Pensjonistene
trekker seg tilbake til hotellene sine i
åttetida, og omtrent samtidig begynner
barene å mikse sine mugger med
poncha. Baren Venda Velha i rua de Santa Maria er byens beste ponchasted, og
de er greie nok til å skrive oppskrifta på
baksiden av visittkortet sitt: 1 del limesaft, V del honning og 1 del rom. Den
tradisjonelle limen kan gjerne byttes ut
med annen frukt som mandarin (min
favoritt), skogsbær, guava, pasjonsfrukt
og ananas. På Madeira vokser disse
fruktene vilt, og honningen er også
lokalprodusert. Det er ikke for ingenting
at Madeira kalles Atlanterhavets hage!
– Men det blir ikke poncha før
drikken røres ut med en canalhinho, avslører Higino Silva som jobber på Venda
Velha. Han ser ut som en 15 år gammel
versjon av Leonardo di Caprio, men er
egentlig 26, og byr gjerne på hemmeligheter over bardisken. Canalhinho betyr
«little dick» kan han fortelle, og uten
sammenligning for øvrig, beveger han
seg over på temaet Cristiano Ronaldo.
Fotballstjernen er oppvokst i Funchal,
og Higino forteller at de pleide å henge
sammen da de var yngre.
– Vi var «stealers», sier han, og viser

Reid Palace Hotel:
Her er det stil og
Reid
Palace
Her er
etikette
somHotel.
gjelder.
det stil og etikette som
gjelder

Levadavandring. Vannveiene
har vært livsviktige for øyboerne
i 500 år, og lar deg oppleve et
annerledes Madeira.

Blåtimen: Når klokka tikker mot solnedgang
er det her, på Hotel The Vine, du skal være.

med gestikulerende hender hvordan
de pleide å fiske lommebøker ut av
turistvesker.
Til orientering er historien ikke
bekreftet av Ronaldo selv ...
Nytt liv i gammel by
Det er altså i gamlebyen det skjer. Rua
Santa Maria er full av små barer og
restauranter som lar deg sitte ute på
gateplan og nyte temperaturen, selv om
sola for lengst er gått ned. Men selv om
dette er den eldste delen av Funchal, den
såkalte Zona Velha, så var det ikke før
for et par år siden at området ble populært blant turister. Fram til da var gamlebyen et sted for akterutseilte matroser og
lyssky aktivitet. Men så startet tidligere
kulturminister João Carlos Abreu sitt
kunstprosjekt «Åpne Dører», der lokale
kunstnere fikk utsmykke de gamle, falleferdige inngangsportalene i Rua Santa
Maria. Og vips, så ble bydelen trendy.
– Det er blitt ei veldig koselig gate å
gå i, både på dagtid og kveldstid, sier
Luisa, som driver butikken Dona Nita i
sidegaten Rua dos Barreiros. Hun setter
pris på hvordan de nesten 100, malte
dørene har løftet strøket til noe mer, noe
rikere, og synes at prosjektet har gitt
positive ringvirkninger.
– For to år siden hadde det vært utenkelig for meg å åpne butikk her. Nå føler
jeg at de håndlagde varene mine er en
naturlig forlengelse av bydelens puls.

ikke bare badeliv
Men Madeira er mer enn urbane opplevelser. Og det er ikke sol -og strandliv
jeg snakker om. For i motsetning til
Kanariøyene litt lenger sør, så har ikke
Madeira en eneste naturlig sandstrand.
Myndighetene har konstruert en bitteliten strand i Calheta, én times kjøring
vest for Funchal, men heller ikke denne
stranda gir oss lyst til å hoppe
i bikinien. Badelivet på øya
skjer i saltvannsbasseng
Gatekunst: Gl
em
konstruert i havkanten, eller
har myndighet graffiti, i Funchal
ene viet en he
l gate
til kreative sje
i hotellbasseng. Kysten er
ler.
ellers så brådyp og utsatt for
bølger at det ikke regnes som
trygt å hive seg uti fra klippene. Så i tillegg til bikini
og flipflopper, bør man også
pakke tursko og shorts.
Langs vannveiene
De fleste av turstiene ligger
langs øyas «levadaer»,
som er vannveier lagd
for 500 år siden for å
frakte vann fra fjellet til
de mikroskopiske åkrene
bygd i terrasser. De er
vakre opplevelser, og også
en mulighet til å forstå hvor viktig
vannet har vært for befolkningen som
til tross for at de lever på en isolert øy i
havgapet, er totalt selvforsynte. Det er
ikke rart de er stolte av øya si, og ikke
vet jeg, men øylivet appellerer. Kanskje fordi det er
så beskyttet mot impulser
utenfra at det ivaretar en
tydelig identitet?

Vi ville oppleve mer
enn strand og typisk
charterliv.

Heidi haukeland

e-post: kamille@egmonthm.no

Gatestubb med sjel: Rua Santa
Maria sies å være Funchals eldste
gate. Her er det god stemning til
alle døgnets tider.
Kamille
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The Vine: Rålekkert designhotell i hjertet av

Restaurante Riso: Dette er et såkalt risottoria

Funchal. Gå ikke glipp av en sundowner på
takterrassen når sola er på vei ned. Star Tour
har dette hotellet med i sitt Madeiraprogram
dersom du foretrekker pakkereise. Pris fra 125
euro per natt. www.hotelthevine.com

Hotel do Carmo: Trestjerners hotell med sentral beliggenhet. Her får du boutiquefølelsen
for en billig penge med en retrolook der hvert
rom er dedikert til en stjerne fra 60-tallet. Pris
fra 53 euro per natt.
hoteldocarmo-madeira.com

Quinta São Gonçalo: Et herskapshus omgjort
til gjestehus med bare fem dobbeltrom.
Plusspoeng for fantastisk utsikt over Funchals
innseiling. Her befinner man seg et kvarters
gange fra gamlebyen, og kan nyte absolutt ro
og fred. Billig er det også. Pris fra 58 euro per
natt. quintasaogoncalo.com
The Vine:
Designhotellet
byr på interiør i
særklasse.

som spesialiserer seg på risretter fra hele
verden. Spesialiteten er limerisotto med
ovnsbakt banan og stekt dolkfiskfilet. Til dessert
smaker det deilig asiatisk av svart thairis med
kremet kokosnøtt og mango.
Beliggenhet: Gamlebyen i Rua Santa Maria 274
riso-fx.com

UVA: Restauranten UVA i Hotel The Vine er vel
verdt et besøk. Her har kokk Antoine Westermann med tre Michelinstjerner på CV-en hatt
en finger med i spillet, men til daglig er det
franskmannen Thomas Faudry som kokkelerer
i toppetasjerestauranten der du har en fantastisk utsikt over Funchalbukta.
hotelthevine.com
Taberna da Esquina: Her er du midt i hjertet

av gamlebyen, og selv om det finnes mange restauranter å velge blant nettopp her, så er dette
en av de aller beste. Her spiser du verdens beste
sjømat, og selv om det er aller hyggeligst å sitte
ute på gata, så ta en titt inn i restauranten som
er bygget rundt en gammel brønn.
tabesquina.com
Restaurante Riso: Her serverer de himmelske
risretter fra hele verden. Men hvem bryr seg
egentlig om maten? Sjekk den utsikten...

Funchal: Et cruiseskip har
ankommet hovedstaden.
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Fakta

Beliggenhet: Portugisisk øy 40
mil nord for Tenerife utenfor
Marokkos kyst.
Flytid: 5 timer fra Oslo.
Slik kommer du dit: Ta rutefly
(Norwegian flyr direkte fra
Oslo), eller velg en pakkereise
med Star Tour, Apollo, Ving eller
Solia.
Sesong: Hele året
Valuta: Euro

Fem ting du bør gjøre
på Madeira
Se delfiner, hvaler og skilpadder. Utflukt
koster 28 euro. madeiraoutdoor.com
Levadavandring. Gå langs de gamle vann

veiene, og oppdag et annerledes Madeira.
Finnes i flere vanskelighetsgrader. Pris: 36 euro
for en hel dag, 23 euro for en halv dag.
madeira-levada-walks.com

Smak Madeiravin. Vinprodusenten Blandy's

holder til i sentrum av Funchal, og tilbyr omvisning pluss smaking. Pris: 5,50 euro.
blandyswinelodge.com

Lei bil. Etter at Portugal ble medlem av EU, ble
Madeiras motorveinettverk kraftig utbygget.
Det betyr at du kan snirkle deg langs kysten i
snegletempo på gamle veier, og deretter vende
tilbake til Funchal på motorveiene. Knøttsmå
landsbyer som Camara do Lobos, Ponte do Sol
og Jardim do Mar gir et godt inntrykk av landsbylivet som ikke har forandret seg stort over tid.
Pris fra 40 euro per dag. Dette kan også ordnes i
hotellets resepsjon. tuicars.com
SPA. Hotel The Vine har en fantastisk spa-avdeling der du kan velge mellom mange antioksidantrike behandlinger som tar utgangspunkt
i øyas vinproduksjon. Pris fra 50 euro for en 45
minutters facial. hotelthevine.com

Senk skuldrene.
Artikkelforfatteren tester
vinbehandlingen på
The Vine Spa.

