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Der tiden 
nesten har 
stått stille
Rødvinsspa, viltvoksende paradisplanter og en kunstnerisk 
gågate gjør den portugisiske atlanterhavsøya høyaktuell 
også som vinterreisemål. Madeira er både elegant og 
interessant. Tekst og foto: Vibeke Montero

Atlanterhavsparadiset Madeira: 

✦ Vintersol kommer i mange ulike innpak-
ninger. På Madeira er den av typen som leg-
ger armen lunt rundt skuldrene dine, og lar 
deg sitte ute og spise middag uten jakke. Det 
er nesten rart å tenke på at charterland, altså 
Kanariøyene, bare ligger 40 mil sørover i det 

atlantiske havgapet. Madeira er vesentlig mer 
elegant – og du må se langt etter glorete 
menyer, spradende tangatruser og hektiske 
happy hours. Slik har det alltid vært, helt siden 
hele den britiske fiffen fikk reseptbelagte opp-
hold på øya i forrige århundre, for å kurere alt 

fra depresjon til lungebetennelse. Madeira er 
mye mer enn varmende vintersol. Øya har de 
siste årene fornyet seg slik at vi som er vant 
med ovale weekender i hippe storbyer, også 
skal finne oss til rette. Vinbarer, designbutik-
ker og ikke minst boutiquehotellet The Vine 

som åpnet i 2008, bekrefter trenden. Hotellet 
ligger sentralt i hovedstaden Funchal, og viser 
at øyas egne interiørarkitekter vet å spille på 
lokale strenger. Konseptet er basert på pro-
duksjonen av madeiravin, og alt fra vinranker 
til druer og vinkjellere brukes som elementer i 

innredningen. Men du trenger ikke bo på 
The Vine for å nyte godt av luksusen. Stikk 
innom for en solnedgangsdrink på takterras-
sen som har panoramautsikt over hele Fun-
chalbukten. Eller søk ly i kjelleren der det 
ligger et fantastisk spa som ublygt har døpt 

seg selv The Divine Spa. Her kan både gjester 
og ikke-gjester la seg svøpe i myke håndklær, 
rennende vann og ulike behandlinger. 

Jeg tester en vinterapipakke til 125 euro, 
som innebærer en druekjerneskrubb fra topp 
til tå. Deretter senker jeg skuldrene i et hydro-

São Tiago-fortet ligger i gamlebyen, og 
er både restaurant og gammelt forsvars-
verk.

Fra Reids Palace Hotel ser du langt ut i 
havgapet.
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Over: Et syn for 
øyet, og en for-
nøyelse å prø-
vesmake frukt 
og grønt på 
markedet.    

terapibad tilsatt en blanding av vinbladek-
strakt og potent drueskall. Meningen er at 
antioksidantene skal bremse aldringsproses-
sen. Og som om ikke antialdring klinger godt 
nok i ørene, så serveres jeg et glass rødvin på 
badekarkanten, slik at behandlingen skal ha 
effekt innvendig også. Hvordan sier man skål 
på portugisisk igjen? Jo, saude! Etter tjue 
minutter i karet, hjelper den hyggelige tera-
peuten Manuela Atoguia meg opp, og lover at 
siste etappe av behandlingen vil gjøre meg 
helt zen. Hun har rett. En halvtimes kropps-
massasje senere flyter jeg ut i Funchals gater. 
Rødvin både utvendig og innvendig har 
ønsket effekt, og jeg kjenner meg totalt avslap-
pet. Hvilket vil si at shoppingenergien er på 
topp.

indiazina er en søt, liten butikk i 
samme gate som The Vine. Her er prisene 
fargekodet i regnbuens farger med røde mer-
kelapper som tilsvarer 3,99 euro opp til rosa 

merkelapper på det som koster 29,99 euro. Det 
er ”cheap and cheerful”, som britene sier. Jeg 
tar med meg to små kupp i form av en roms-
lig, blågrønn veske med rosa merkelapp, og en 
hårspenne med ”diamanter” med rød merke-
lapp.

Vegg-i-vegg ligger den litt mer eksklusive 
butikken Dona Hortensia hvor merkeklær 

blandes med unike designfunn. Venninnene 
Catarina, Manuela og Mafalda prøver klær 
foran speilet, og er ikke i tvil: – Dette er en av 
byens aller beste butikker! Jeg finner alltid 
noe nytt og spennende når jeg stikker innom, 
sier Manuela Barreto. Hun vet hva hun snak-
ker om, for når hun ikke er på venninnetur, er 
hun direktør for guidebøkene Best Guide, og 
nettopp Dona Hortensia er selvskreven i 
Madeiraguiden. – Men vær varsom, advarer 
Manuela. 

– Hvis du spør lokalbefolkningen om hvor 
du skal shoppe, så sender de deg garantert til 
de litt trauste kjøpesentrene Forum og Dolce 
Vita. Det er fordi flere butikker under samme 
tak fortsatt oppleves som en moderne shop-
pingopplevelse for dem.

Det minner meg om at på Madeira er man 
aldri langt fra tradisjon og historie. Fremdeles 
gjør mange av Funchals beboere dagens inn-
kjøp på det yrende markedet Mercado dos 
Lavradores, der det bugner av fersk fangst, 
frukt og grønnsaker du garantert aldri har 
sett før. For eksempel bananpasjonsfrukt, 
osteplantefrukt (ofte bare kalt delicious fruit) 
og dypvannsfisken dolkfisk (espada) som sma-
ker langt bedre enn hva den sylhvasse under-
bittkjeven tilsier. På Madeira er du heller aldri 
langt fra naturlige opplevelser som vandring i 
fjell, sansing i botaniske hager og bading i 
saltvannsbasseng rigget til langs den drama-
tiske kysten. 

– Ta noe så enkelt som ferskvannet vårt, for 

eksempel, sier Dolores Almeida. Over hele 
Madeira er det til sammen 2500 kilometer 
vannkanaler, eller levadaer som de heter på 
portugisisk. Langs levadaene går stier som 
fører deg til de mest fantastiske tur- og natur-
opplevelser. Dolores er guiden min på levada-
vandring, og er stolt over å vise frem det 
finurlige irrigasjonssystemet som har bragt 
ferskvann fra fjellene i over 500 år. Et intrikat 
nettverk av smale kanaler bringer oss gjennom 
bambusskoger, forbi små lysninger der bella-
donna-liljer strekker seg mot lyset, og til ras-
teplasser der vi kan plukke med oss søt 
nisperofrukt, en slags blanding mellom fer-
sken og mango. Innimellom viser Dolores oss 

hvordan hun fanget små salamandre her som 
liten jente, ved hjelp av et strå med en løkke i 
den ene enden. 

levadavandringene har gitt meg et 
helt unikt innblikk i øyas historie, sier Rosi fra 
Tyskland. Hun og venninnen Andrea har base 
i den idylliske landsbyen Ponta do Sol på sør-
kysten, og har vært ute på vandring hver 
eneste dag. Favoritten deres er ruten som 
heter Rabacal 25 Fontes, en runde på 11 kilo-
meter gjennom fossefall og verneverdig laur-
bærskog. 

– Levadaene finnes i alle vanskelighetsgra-
der, og selv de som er vant til å gå tur i 

Alpene, kan finne utfordrende ruter, legger 
Andrea til. Selv har jeg aldri lidd av toppsyn-
drom, og slår meg til ro med Levada do Cas-
telejo som er en flat, velduftende vandring på 
seks kilometer blant viltvoksende paradis-
blomster, hortensiaer og Nilens liljer. Det er 
lett å forstå hvorfor Madeira gjerne kalles 
Atlanterhavets hage. Det eneste mennesket 
jeg møter på turen er en såkalt ”levadeiro”, 
altså en mann som jobber med å vedlikeholde 
levadaen slik at den fortsatt kan bringe vann 
til folk og landbruk. 

Tilbake på hotellet i Funchal er det av med 
joggesko og solhatt, og på med kveldsantrek-
ket. Gamlebyen venter med sine brosteinsga-
ter og smale smug der kafeer og restauranter 
ligger tett i tett. For ikke mange år siden var 
dette et lugubert havnestrøk der du helst ikke 
vandret på egen hånd etter mørkets frem-
brudd. I dag er det dette området som gir 
Madeira snert. Mye er takket være den tidli-
gere kulturministeren João Carlos Abreu som 

Maten på Taberna do Esquina er hentet 
direkte fra havet, og setter en ny stan-
dard for hvordan fersk fisk skal smake.

Til venstre: Stemnin-
gen på Reids Palace 
Hotel er til å ta og 
føle på. Her har lite 
forandret seg på 123 
år.

Levadaene kommer i alle vanskelighets-
grader, og gir et unikt innblikk i øyas his-
torie.

Levadaene fører deg til steder der du er mutters alene med naturen og utsikten.

I butikken Dona Nita får du kjøpt sko, ves-
ker og annet tilbehør lagd av hundre pro-
sent kork importert fra fastlands- 
Portugal.

João jobber som levadeiro, hvilket betyr 
at han ivaretar en strekning av det unike 
vanningsanlegget som har fraktet vann 
til befolkningen i fem hundre år.
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Reisefakta 
Reisen: 5 timer fra Oslo. Ta rutefly 
(Norwegian flyr direkte fra Oslo), eller 
velg en pakkereise med Star Tour, Apollo, 
Ving, Albatros Travel eller Solia. 
Ruteflybilletter koster fra rundt 2000 
kroner per person t/r. Valuta: Euro  
Språk: Portugisisk, men alle snakker 
engelsk.

3 GODE HOTELLER
The Vine – Rålekkert designhotell i hjer-
tet av Funchal. Gå ikke glipp av en sun-
downer på takterrassen når solen er på 
vei ned. Pris fra 125 euro per natt (www.
hotelthevine.com).
Reids Palace Hotel – Lite har forandret 
seg siden hotellet åpnet i 1891, og fasa-
den ligger fortsatt mot havet fra den 
gang gjestene ankom med skip. Stjerne-
glansen fra de fem hotellstjernene er sjel-
den like overveldende som her, og du kan 
nyte high tea-ritual på terrassen og presi-
dentsuiter der dronning Silvia og Winston 
Churchill har overnattet tidligere. Pris fra 
275 euro per natt (www.reidspalace.com).
Estalagem – Funky hotell i landsbyen 
Ponta do Sol, en drøy halvtime utenfor 
Funchal. Designperle med lekkert spa og 
terrasser med oversikt over Atlanteren. 
Passer for deg som vil ha fred og ro, og 
samtidig ha bylivets gleder innen rekke-
vidde. Pris fra 80 euro per natt (www.pon-
tadosol.com).

TRE GODE RESTAURANTER
Taberna da Esquina – Her er du midt i 
hjertet av gamlebyen, og dette er en av 
de aller beste restaurantene her. Spis ver-
dens beste sjømat utenfor mens kveld blir 
til natt. Pris cirka 25 euro per person inklu-
dert vin. Adresse: Rua Santa Maria 119 
(www.tabesquina.com).
Restaurante Riso – Dette er en såkalt 
risottoria, der spesialiteten er limerisotto 
med ovnsbakt banan og stekt dolkfiskfi-
let. Adresse: Rua Santa Maria 274 (www.
riso-fx.com).
Restaurante do Forte – Restauranten 
ligger inne i det gamle fortet São Tiago.  
Maten er fantastisk og rimelig. Har du 
sansen for finesse, forhåndsbestiller du 
transport i restaurantens egen Rolls Royce 
for 25 euro. Adresse: Rua Portao São 
Tiago (www.restaurantedoforte.com.pt).

TRE GODE VANNHULL
Venda Velha – Hjemmekoselig bar i gam-
lebyen der du kan smake den tradisjonelle 
ponchadrikken laget av rom, fruktjuice og 
honning. Her yrer det av liv i helgene.  
Adresse: Rua de Santa Maria 170.
Scat – Stedet for live jazz med utsikt over 
havet. Adresse: Promenade do Lido, like 
nedenfor Hotell Melia Mare.
Merceria Dona Mécia – Søt uteservering 
vis-à-vis The Vine Hotel. De serverer blant 
annet hjemmelaget quiche og ”queijadin-
has” (småkaker med kokos og ost). 
Adresse: Rua dos Aranhas 26.

SHOPPING
Indiazina – Morsomme og rimelige 
plagg, vesker og tilbehør. Adresse: Rua 
dos Aranhas 36.
Dona Hortensia – Liten, men proppfull 
butikk der du finner alt fra søte handle-
nett til smykker, sko og klær. Adresse: Rua 
dos Aranhas 38.
Dona Nita – Sko, vesker og andre små-
ting lagd av kork. Uvanlig og utrolig lek-
kert! Adresse: Rua dos Barreiros 21.
Crok – Ekte skinn i vesker og sko. Fører 
merker som Furla, Guess og Botanica. To 
butikker i Funchal, adresser: Rua da Con-
ceição 27 og Rua do Aljube 5

FEM TING DU BØR GJØRE PÅ MADEIRA
Se delfiner, hvaler og skilpadder. Utflukt 
koster 28 euro (www.madeiraoutdoor.
com).
Levadavandring. Gå langs de gamle 
vannveiene, og oppdag et annerledes 
Madeira. Pris: 23/36 euro for halv/hel dag.  
(www.madeira-levada-walks.com).
Smak madeiravin. Vinprodusenten 
Blandy’s tilbyr omvisning pluss smaking. 
Pris: 6 euro (www.blandyswinelodge.
com).
Lei bil. Du kan snirkle deg langs kysten på 
gamle veier, og deretter returnere til Fun-
chal på motorveiene. Knøttsmå landsbyer 
gir et godt inntrykk av landsbylivet. Pris 
fra 40 euro per dag. (www.tuicars.com).
Ta taubanen til Monte som ligger i 800 
meters høyde utenfor Funchal. Fra tauba-
nestasjonen kan du kjøre kurv-tobogga-
ner som styres ned de bratte skråningene. 
Pris 10 euro i taubanen, 30 euro i en 
toboggan.

ga Rua Santa Maria en heftig ansiktsløftning i 
2010 med kunstprosjektet ”Åpne Dører”. 
Lokale kunstnere fikk utsmykke de gamle, 
falleferdige inngangsportalene i gamlebyens 
hovedåre, og resultatet er som et utendørs gal-
leri. Et tett omslynget par er foreviget på én av 
dørene, en kvinnelig fotograf på en annen. Til 
sammen teller prosjektet nesten 100 dører.

Og med de kunstneriske dørene som 
kulisse, spiser reisefølget og jeg middag på 
gateplan. Restauranten Taberna de Esquina 
serverer upretensiøs fisk slik jeg aldri har 
smakt det tidligere. Det smaker så saftig og 
ferskt at jeg kan se for meg hvordan maten på 
tallerkenen må ha svømt rundt i Atlanterha-
vets krusninger samme morgen. Og mens 
man sitter sånn i en fremmed by med litt 
madeiravin i glasset, er det fort gjort å bli litt 
melankolsk. Rua Santa Maria har det med å 
vekke følelser. Gatestubben appellerer til alle 
sansene samtidig, og understreker at sånn er 
Funchal. Litt gammel, litt ny, litt overras-
kende og veldig, veldig vakker. ✦

Madeiras blomsterhav pryder garantert 
opp. Ana i salgsboden Botanica på marke-
det selger og pakker pent inn. 


