Stadswandeling Funchal, Madeira
Lengte: 4 KM
Beginpunt: Jardim Municipal do Funchal, R. Ivens 11, 9000-050 Funchal, Portugal
Eindpunt: CR7 Museum, Praça CR7, Av. Sá Carneiro Nº27, 9004-518 Funchal, Portugal
Parkeren: Onder het CR7 Museum vind je een parkeergarage die redelijk geprijsd is. Wil je aan de
andere kant van het centrum parkeren, dan kan ik je het Parque de Estacionamento Almirante Reis
aanbevelen.
Stadswandeling
1. We beginnen bij het Jardim Municipal do Funchal (1) en lopen daarna naar de gezellige
terrassen van Café do Teatro (2) of The Ritz om de dag met een typisch Portugese pastel de
nata te beginnen.
2. Vervolg de Avenida Arriga naar de kathedraal (3) om deze kort te bezoeken. Sla daarna
linksaf naar de R. João Tavira 10 om richting het Praça do Município (4) te lopen. Daar
bezoeken we de Jezuïetenkerk met het bijzondere interieur en klimmen we naar het
dakterras voor een fantastisch uitzicht over Funchal.
3. Vanaf het Praça do Município lopen we via de oostelijke hoek van het plein het centrum
weer in. Neem de Rua dos Ferreiros en sla vervolgens linksaf de Largo do Chafariz in om bij
het oude warenhuis Bazar do Povo (5) te komen.
4. Vanaf de Bazar do Povo lopen we zuidwaarts door de smalle straatjes naar het Praca de
Colombo voor een kop thee of naar het leuke cafeetje Rei da Poncha (6) voor een glaasje
traditionele poncha of nikita.
5. Steek nu de drukke dubbele weg over om bij de Mercado dos Lavradores (7) te komen.
Dwaal hier rond door de smalle straatjes van de markt en breng een bezoekje aan de vishal,
waar verse vis op tafels klaarligt om verkocht te worden.
6. Vanaf de Mercado dos Lavradores is het maar een paar stappen naar de Rua de Santa Maria
(8). Bewonder de schitterend geschilderde deuren: een fraai stukje streetart!
7. Als je de Rua de Santa Maria helemaal uitloopt, ben je al bijna bij het oude Forte de São
Tiago (9): dit fort beschermde Funchal tegen piratenaanvallen.
8. Loop nu terug naar de boulevard van Funchal (10). Deze lopen we helemaal af in westelijke
richting. Halverwege passeer je nog een fort: het Palácio de São Lourenço (11), dat een stuk
beter onderhouden is. Dit paleis kun je van binnen bezichtigen en er zijn exposities.
9. Vervolg de boulevard. Voor een verfrissend drankje kun je terecht bij Beerhouse (12). We
eindigen de stadswandeling bij het CR7 Musee (13).

