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NEDELJA – Pa je prišel težko pričakovani dan D oz. dan M. MADEIRA. Zjutraj, malo 

pred sedmo uro, smo se dobili pred šolo in se nato s kombijem podali na pot proti 

letališču v Gradec. Po dveh urah čakanja smo dočakali prvo letalo, ki nas je popeljalo 

v Munchen. Pogled od zgoraj je bil fenomenalen. Dočakali smo tudi drugi let, sicer s 

polurno zamudo, a smo ta čas izkoristili za druženje. In že smo bili na letalu, v zadnji 

in predzadnji vrsti. Pogled od zgoraj je bil vedno bolj meglen, oblačen. Pred 

pristankom na Madeiri smo še malo krožili v zraku in uspešno tudi drugič pristali. 

Vožnja s kombijem do hotela v Calheti je trajala eno uro. Calheta je mesto na 

jugozahodni obali Madeire na Portugalskem. Izraz Calheta v portugalščini pomeni 

"majhen zaliv". Sledila je težko pričakovana večerja ter spoznavanje gostov iz 

Francije ter portugalske gostiteljice Sonie. Druženje smo zaključili ob opazovanju 

čudovitega sončnega zahoda. 

 

PONEDELJEK – Prečudovito dobrodošlico so nam priredili učenke, učenci, učitelji ter 

ostali delavci na osnovni šoli Ladeira e Lamaceiros. Šola je majhna in učenci so 

prijazni, spoštljivi in povezani. To šolo obiskujejo učenci do 4. razreda. Ogledali smo 

si tudi vrtec, ki je v isti stavbi in v katerega se lahko vključijo otroci od petega meseca 

starosti naprej. Predstavili so nam različne tradicionalne igre, prisostvovali smo šolski 

uri glasbe in se preizkusili v folklori. Folkloristi imajo zanimivo narodno nošo. Po 

prijetnem dopoldnevu v šoli smo si ogledali svetilnik Ponta do Pargo in muzejsko 

razstavo, na kateri so razstavljeni predmeti, fotografije, dokumentacija in pregled 

zgodovine regije Madeira. Svetilnik Ponta do Pargo stoji na pečini, 300 metrov nad 

morsko gladino, v Ponta da Vigia, najbolj zahodni točki otoka Madeira. Nedaleč stran 

na severu otoka je Porto Moniz, kjer smo si še ogledali naravne bazene, ki jih je 

ustvarila vulkanska lava in so napolnjeni s kristalno čisto morsko vodo. Prvi dan smo 

zaključili s prelepimi vtisi, presenečeni pa smo bili tudi nad gostoljubnostjo in 

prijaznostjo gostiteljev.   

TOREK – Po zajtrku smo si ogledali muzej sladkornega trsa v Calheti. Mlin, ki 

obratuje še danes, je bil ustanovljen leta 1901 in predstavlja eno najstarejših in 

pomembnih kmetijskih dejavnosti v regiji, kulturo sladkornega trsa. Lahko smo tudi 

poskusili razne izdelke iz sladkornega trsa, od biskvita, keksov, do sirupa. Po ogledu 

smo se pridružili učencem v šoli pri uri portugalščine, ki je bila zanimiva in poučna. 

Sledil je sprehod po mestu in ogled manjšega živalskega vrta. Pred večerjo smo še 

obiskali muzej sodobne umetnosti Contemporary Art, ki ga je zasnoval arhitekt Paulo 

David, prejemnik številnih mednarodnih nagrad. Muzej je resnično nekaj posebnega, 

sodobno zasnovan, zlit z bližnjo pokrajino. V njem je zagotovo prav vsak užival v 

umetnosti. Pogled z muzeja na morje, okoliške hribe in na Calheto jemlje dih in je 

nepozaben.  



SREDA – V sredo smo se z avtobusom odpravili v mesto Funchal. Ogledali smo si 

bogato okrašeno baročno cerkev. V  mestnem parku smo pomalicali in obenem 

občudovali lepote parka, od rastlin do živali. Sledil je ogled muzeja Christiana 

Ronalda, kjer so razstavljeni njegovi dresi, čevlji, žoge, pokali … Prisluhnili smo 

zgodbi portugalskega nogometaša.  Tla v muzeju so tlakovana s tradicionalnimi 

portugalskimi tlakovci, ki jih je mogoče opaziti na vsakem koraku, in okrašena s 

simbolom CR7. 

Po muzeju CR7 smo obiskali še Blandy's Wine Lodge, kjer smo si ogledali izdelavo 

sodov, predelavo grozdja v vino Madeira, brazilske satenaste posode za 

shranjevanje in unikatne predmete iz zgodovine vina Madeira. V stavbi je shranjenih 

več kot 650 sodov in kadi, ki starajo najboljša družinska vina po tradicionalni metodi 

canteiro. Najstarejše vino je iz leta 1920. In kako je sploh nastalo njihovo vino? 

Že zelo dolgo nazaj so mornarji prevažali vino v polnih sodih po morju. Da bi 

preprečili, da bi se vino po dolgi poti pokvarilo, so mu dodali grozdno žganje. Med 

potovanjem so bili mornarji žejni, zato so pili vino iz sodov, na katere je sijalo sonce. 

Ko so prispeli na cilj, je bilo vina res nekaj manj, ampak je bilo boljše. Ugotovili so, da 

je sonce vplivalo na okus vina in ga izboljšalo.  

Po tem ogledu je sledila vožnja s sanmi, ampak še prej smo se z gondolo popeljali na 

vrh hriba, v vasico Monte. Tam so že čakali "Carreirosi", moški, ki vozijo najbolj 

zanimiva prevozna sredstva na otoku Madeiri, sani. Narejene so iz protja in 

nameščene na dveh lesenih "rolkah".  Razburljiva, 2 km dolga vožnja, je potekala po 

strmih in ovinkastih cestah, vse do mestnega jedra Funchala.  

ČETRTEK – Tudi ta dan smo po zajtrku nadaljevali v njihovi šoli. Predstavili so nam 

vrtec in njihov vsakdan. Po krajšem sprehodu smo se sprostili in razgibali z 

zanimivimi dejavnostmi. Po kosilu smo se odpravili z avtobusom na severni del 

Madeire, v vas Santana. Sprehodili smo se med belo-rdeče-modrimi hišicami, kritimi 

s slamo, ki so ena največjih znamenitosti Madeire. Z avtobusom smo se odpeljali še 

na tretji najvišji vrh na Madeiri, Pico do Areeiro (1818 m). Sprehodili smo se po gozdu 

vse do razgledne točke. Vreme je bilo žal oblačno, ob jasnem dnevu pa je mogoče 

videti celo sosednji otok Porto Santo. Uživali smo v vsakem trenutku in v vsaki 

sekundi.  

PETEK – Ta dan smo nestrpno pričakovali prav vsi, saj smo se s katamaranom 

odpeljali na morje in opazovali delfine. Imeli smo srečo, kajti v naši bližini se je 

nahajala skupina mrkih pliskavk in lep čas plavala ob katamaranu. Tako smo lahko 

izkoristili priložnost in jih fotografirali ali pa samo uživali ob pogledu na njih. Kiti piloti 

ali mrke pliskavke so med največjimi oceanskimi delfini, po velikosti jih presega le 

orka. Po kosilu pa smo se odpravili na Cabo Girao, ki se nahaja na južni strani otoka. 

Ne le da je ta klif eden izmed najvišjih na svetu, iz njega oz. njegove steklene 

ploščadi je čudovit razgled na južni del otoka. 

Pred večerjo smo še zaplavale v Atlantiku in se nekako poslovile od Madeire. Za 

nami je bil teden poln vedno novih doživetij, ostali pa so prečudoviti vtisi in lep 

spomin na izmenjavo v okviru projekta Erasmus+. 

Madeira je res prekrasna. Če bi Madeiro opisale na kratko, bi jo takole:  



- zelena, saj ima res veliko zelenja in to zelenje bogatijo številni veliki pisani 

cvetovi ostalih rastlin, 

- bananovci vsepovsod, pa tudi ostalo sočno sadje, kot so mango, sladka 

papaja, pasijonka …, 

- tuneli, asfaltirane ceste, viadukti, 

- prijazni, dobrosrčni domačini. 
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