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 מדיירה והאיים האזוריים
 

 (.Madiera: טיסה ישירה מתל אביב למדיירה )1יום 

 

( בירת מדיירה ועיר הנמל התוססת ומלאת החיים ששוכנת בין הר לים, בעמק לולאתי המוקף באמפיתיאטרון מלכותי של הרים. עם Funchalטיסה ישירה לפונשאל )

המקומית, התיאטרון, השוק הצבעוני ועוד. מלב המרכז ההיסטורי נמשיך במעלה ההר אל העיירה  הקתדרלהונראה את  ההגעה נצא לסיור בעיר העתיקה והציורית

(, ממנה נשקפת תצפית מרהיבה מלוא העין של כל מפרץ פונשאל.  את הדרך חזרה מטה, נעשה באמצעות האטרקציה המקומית הידועה ביותר: Monteהיפה מונטה )

וחות ומהירות, שנהוגות על ידי שני מומחים ו"טסות" במהירות מטה, בין הסמטאות הצרות. בתום הנסיעה, כשעודנו רוויי עגלות שט Tobogganסלי טובוגאן 

 אדרנלין מהחוויה המיוחדת, נמשיך אל בית המלון בו נתמקם, בסיסנו ללילות הבאים.  

 

 : צפון האי: עיירות חוף, מערות געשיות ובריכות וולקניות.2יום 

מ' וממנו נשקף נוף עוצר נשימה.  600אחד המצוקים הגבוהים בעולם, שמתנשא לגובה של כמעט  (Cabo Giraoצפון מערבה, לכיוון קאבו ג'יראו ) עם בוקר נצא

ודה (, עד שנגיע לנקRibeira Brava( וריביירה בראווה )Camera de Lobosבדרך נעצור להתרעננות של בוקר בעיירות החוף המקסימות קמארה דה לובוס )

לטבילה מרעננת  להיכנס(. מעבר לעובדה שמאפיות המקום ידועות בעוגיות הדבש הנפלאות שלהן, ניתן Porto Monizהצפונית ביותר של האי, פורטו מוניז )

קור בעיירה נמשיך אל בבריכות המים הטבעיות של המקום, שנתחמו לאורך השנים בטבעת לבה שהתקררה ויצרה לגונה יפה של מי ים צלולים ותכולים. בתום הבי

( המרשימות, שנוצרו בהתפרצות הר געש מקומי לפני כמיליון שנה ונבקר באין סוף המחילות והמעברים שמתחת לקירות Sao Vicenteמערות סאן ויסנטה )

 ם יום גדוש חוויות, נשוב לבית המלון. החיצוניים והלבה שנלכדה בפנים בצורה של נטיפים וולקנים ו"עוגיות" מאגמה. נטייל גם בעיירה המקסימה עצמה, ובתו

 

  : מזרח האי: תצפיות מרהיבות, פארקי טבע וכפרי מורשת מקומית.3יום 

( ממנו נשקף הנוף המרהיב של "עמק הנזירות". Pico de Arieiroלאחר ארוחת הבוקר ניסע מזרחה אל אחת הפסגות הגבוהות ביותר במדיירה, פיקו דה אריירו )

(, שמלבד היערות והצמחייה העבותה שבו, משמש כ"צומת" של רבות מה"לבאדות" Ribeiro Frioרק הלאומי היפהפה ריביירו פריו )נמשיך משם אל הפא

(Levadaשל האי. ה"לבאדות" של מדיירה, הן תעלות מים עיליות, שנוצרו לפני מאות שנים וכיום משמשות כמתווה טבעי לטיולי טבע רגליים. אחת הלב ) אדות

מובילה בסיומה אל תצפית עוצרת נשימה של קניונים אדירים, שישאירו אותנו פעורי פה. נמשיך בנסיעה אל פאיאל  Levada dos Balcoedביותר,  המענגות

(Faial ונעצור לתצפית דרמטית נוספת של מצוקים הנשברים אל )האוקיאנוס ( האטלנטי. בחלקו השני של היום ניסע אל עיירת החוף סנטנהSantana ) בה נוכל

(, חצי אי שהפעילות Ponte de Sao Lorencoלראות גם את הבנייה הטיפוסית הייחודית רק למדיירה, שהיא חלק מהמורשת המקומית, ונסיים בפונטה סאו לורנצו )

 הגעשית שבו, יצרה תצורות נוף ייחודיות וחוף שחור המתמזג עם ים כחול.   

 

 (.Sao Miguelסאן מיגל ) –יים : פרידה ממדיירה וטיסה לאיים האזור4יום 

כריסטיאנו רונאלדו,  –עיירת הולדתו של "הגיבור הלאומי" של האי  (Pico dos Barcelosלקראת הפרידה ממדיירה, נעלה לתצפית אחרונה מפיקו דוס ברסלוס )

האטלנטי. בשלב מסוים  האוקיאנוסוטיסה מערבה אל לב  ממנה נשקף נוף מופלא של פונשאל. העברה לשדה התעופהתצפית , שחקן הכדורגל המפורסם,  יליד המקום

(, בסיסנו ללילות Ponta Delgada, והמטוס ינחת בגדול והיפה שבהם, סאן מיגל. עם הנחיתה, ניסע אל בירת האי פונטה דלגדה ) יבצבצו איי התכלת המבודדים

לקן מקבילות וחלקן "נשפכות" אל חוף האוקיאנוס. מרכזה ההיסטורי של העיר, בן הבאים. לאחר מנוחה והתארגנות, נצא אל הסמטאות העתיקות של העיר היפה, שח

במהלך הסיור נראה את ישנים וחדשים כאחד, המשלבים אדריכלות פורטוגזית עם נגיעות מקומיות שייחודיות לאי.  סגנונותשנה, הוא מזיגה אקלטית של  500כמעט 

  בית הכנסת המקומי, ונשמע את סיפורה יוצא הדופן של הקהילה היהודית הקטנה של איי התכלת.

 

 (.Ribeira Grande(, ריביירה גרנדה ) aldeiroesCRibeira do(, ריביירה דו קאלדירוש )Nordeste: נורדשטה )5יום 
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רוק", שיופיו הטבעי מגיע לכל פינה בו. האי שמכוסה במרבדים של שדות ירוקים, יערות ארזים ושיחי נתחיל את חלקו השני של הטיול בסיור מעמיק ב"אי הי

חית , אגמים שנוצרו בתוך לועות של הרי געש, שמורות טבע עוצרות נשימה, נחלים מפכים ומפלי מים חיים. נפתח את היום בנסיעה אל הנקודה המזרלרוב הורטנזיה

ה, שבסמוך אליו יש תצפיות דרמטיות של מפגשי ים ומצוק. משם נמשיך אל שמורת הטבע ריביירה דו קלאדירוש, בה נוכל לצפות במפל ביותר , הכפר היפה נורדשט

י ב לראשונה על יד"צעיף הכלה" המרשים ובטחנות הקמח העתיקות שפזורות לאורכו של נחל רוגע. ננוע חזרה לכיוון פונטה דלגדה, אך לא לפני שנבקר באזור שיוש

והוקמה גם היא על גדותיו של נחל זורם שלאורכו טחנות קמח רבות,  אשר  16, סביב ריביירה גראנדה, עיר שנוסדה בתחילת המאה ה 15הפורטוגזים במאה ה 

 את הקמתה של תעשיית צמר ייחודית במאות השנים שלאחר מכן.     אפשרו

 

 ( והגן הבוטני, מטעי התה. Furnasפורנאס ) (,Viila Franca do Campo: ווילה פראנקה דו קאמפו )6יום 

נית )תוצר לאחר ארוחת הבוקר נצא דרום מזרחה אל הבירה העתיקה והראשונה של האי, ווילה פראנקה דו קאמפו, שנחרבה אך שוקמה מחדש ברעידת אדמה וולק

שמתחתיו  האוקיאנוסא למעשה קצה של הר געש ששקוע כולו במי שנה. נצפה באי הקטן שמולה, שהו 500של הפעילות הטקטונית הרוחשת של הארכיפלג( לפני כ 

ממנו עולות ונמשיך אל שמורת הטבע המרהיבה פורנאס, שגם בה הר געש שבלועו אגם ירקרק מוקף בעצי ארז ודפנה. נגיע אל האזור הוולקני הפעיל של ההר, 

ת "התנור הטבעי" של בטן האדמה הרוחשת במקום, כדי לחמם בה קדירות גדולות של עשן, אדי גופרית ומים רותחים ומבעבעים. תושבי האזור מנצלים א תימרות

נדמית )כזו שקיימת תבשיל מקומי אותו ניתן לאכול בכל מסעדות האזור. כשבטננו מלאה, נמשיך אל הגן הבוטני שנמצא במקום, ובו ריכוז עצום ומרהיב של צמחיה א

ומות רבים אחרים בעולם. נוכל, אם נרצה, להשתכשך במי מעיינות הגופרית החמים שבלב הגן, המשמשים רק באיים האזוריים(, אבל גם כזו שהובאה ממק

ר והאדמה שבו כמרחצאות טבעיות, ובתום הסיור המרתק נמשיך לביקור במפעל תה מקומי, אחד מכמה שקיימים באזור היחיד בכל יבשת אירופה, שתנאי מזג האווי

 יכולים להכיל מטעים של תה.  

 

 .(Sete Ciedades(, סטה סיידאד )Caldiera Velha(, קלדרה ווליה )Lagoa de Fogo: אגם האש )7יום 

שנה, הוא האגם הגבוה ביותר באי  500(, שבלב האי. האגם שנמצא בליבו של מכתש הר געש שהתפרץ לפני כ Lagoa de Fogoנפתח את הבוקר באגם האש )

מתמזגים בתצפיות הנוף אליו, תוך שהם יוצרים מראה רב הוד. נמשיך ממנו אל שמורת קלדרה ווליה היפה ונטייל בין בריכות ומשום כך, ברוב הזמן העננים הנמוכים 

עבותה וחובקת כל. בתום הביקור במקום, ניסע צפון מערבה אל סטה סיידאדס, היהלום שבכתר: מכתש   טבעיות של מים חמים, מפלונים שבוקעים מן הסלע וצמחייה

כות בתוכו שני אגמים, אחד כחול והשני ירוק, המופרדים זה מזה באמצעות גשר צר. נשקיף אל המראה יוצא הדופן הזה מ"תצפית המלכים" ונשלב הליעצום ש

גיאולוגית של האיים והנעימות במורד העמק והכפר הציורי שסמוך אליו. נסיים את הסיור באזור, במטע ייחודי לגידול... אננס. תוצר נוסף של הייחודיות האקלימית 

 ופה, המניבה אננסים מתוקים במיוחד, ששמם יצא לכל קצוות עולם.רשבקצה אי

  

 טיסה ישירה לת"א. ( Ponta Delgada): פונטה דלגדה 8יום 

 העברה לשדה התעופה וטיסה ישירה חזרה מהאיים האזוריים לתל אביב., בהתאם לשעות הטיסהבפונטה דלגדה  סיור
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