
Madeira byder på flot natur med muligheder for bl.a. at gå på levadaerne – smalle stier lang vandingskanalerne i bjergene.
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Nu lancerer Spies to nye rejsemål på
Madeira

Madeira er en ø, som i de seneste år har gennemgået noget af en forvandling.
Fra at have været et traditionelt rejsemål, som mest har rettet sig mod en lidt
ældre målgruppe, tilbydes i dag lækre hoteller, trendy restauranter,
udmærkede shoppingmuligheder og mere action-prægede aktiviteter.

Spies har hidtil kunnet tilbyde rejser til Funchal, Santo da Serra og Ponta do
Sol, men nu har Danmarks største rejsearrangør også taget de to små byer
Canico og Ribeira Brava med i programmet. Fælles for alle rejsemål er, at det
er let at komme ud i naturen og prøve nogle af de aktiviteter, som tilbydes på



øen. Klatring, hesteridning, dykning og svimlende mountainbike-cykling er
nogle af de mere action-prægede aktiviteter ud over mageløst smukke
vandreture langs de mere end 1.500 kilometer lange levadaer.

– Det er virkelig dejligt at opleve, at også den yngre generation er begyndt at få
øjnene op for Madeira som rejsemål. Rejsemålet passer rigtig godt til de, der
ønsker en aktiv ferie, og som kan lide at fornemme adrenalinen i kroppen, siger
Torben Andersen, kommunikationschef i Spies.

Cirka 7,5 kilometer øst for Funchal ligger den charmerende by Canico, som er
to rejsemål i ét. Det oprindelige Canico ligger et par kilometer inde på øen og
er en søvnig lille by med et smukt torv, en labyrint af små smalle gader og en
charmerende lille kirke. Den nyere del af Canico kaldes også for Canico de
Baixo og ligger nede ved havet. Det er hernede, de fleste hoteller ligger langs
den klippefulde kyst og strandpromenaden. Ribeira Brava er en lille stille by
cirka 7,5 kilometer vest for Funchal omgivet af natur og bjerge. Byens
centrum ligger nede ved stranden og består blot af nogle få større gader og
ellers små smalle gader grupperet omkring det lille smukke torv og kirken.
Hvis man ønsker lidt mere byliv, er det nemt at tage med lokalbussen ind til
hovedbyen Funchal, hvor udvalget er betydeligt større. Til at starte med
tilbyder Spies et hotel på hvert rejsemål.

Priseksempler:
Fly t/r København – Madeira med afrejse den 11. december 2017 og ophold i
delt dobbeltværelse med begrænset havudsigt på Hotel do Campo i Ribeira
Brava (kategori 3) inkl. en uges halvpension (morgenmads- og
middagsbuffet): fra 3.999 kr. pr. person.

Fly t/r København – Madeira med udrejse den 28. august 2017 og ophold i
delt dobbeltværelse mod haven på Dom Pedro Garajau i Canico (kategori 2+)
inkl. morgenmad: fra 3.999 kr. pr. person.

Yderligere information: Kommunikationschef Torben Andersen, tlf. 40 59 47
00.

Spies er Danmarks største rejsearrangør. Selskabet indgår i den nordiske
rejsekoncern Thomas Cook Northern Europe sammen med rejsearrangørerne Ving
i Norge og Sverige, Tjäreborg i Finland samt hotelselskabet Resorts & Hotels, der



bl.a. driver hotelkæderne Sunwing Family Resorts og Sunprime Hotels. Spies’
gæster flyver fortrinsvis med søsterselskabet Thomas Cook Airlines Scandinavia.
Thomas Cook Group plc er noteret på Børsen i London og selskabets ca. 22.000
ansatte opererer i over 200 lande. Thomas Cook Group Airlines, der bl.a. tæller
Condor i Tyskland, Thomas Cook Airlines i Storbritannien og Thomas Cook
Airlines i Belgien, er med 90 moderne og miljøvenlige fly Europas 11. største
flyselskab.
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