
Madeira, der er af vulkansk oprindelse, er kende tegnet ved høje bjerge, der deler Madeira i en nordlig og en sydlig 
halvdel med flot og lunt vejr mod syd, hvor øens hovedby Funchal er beliggende. Byen, hvor også  Århus Charters 
hoteller er at finde, er en moderne by kombineret med en spændende kulturarv, heriblandt byens flotte katedral, 
der er en af de ældste bygninger på øen. I den gamle bydel  af Funchal oser det af skøn stemning, og man  bliver 
hurtig en del af de lokales hverdagsliv. I dette charmerende gamle  centrum, kan man besøge den skønne snævre 
gade, Rua Santa  Maria, hvor gadens hoveddøre er blevet malet i forskellige motiver af kunstnere, alle med sit eget 
særpræg.

Der spilles golf på to golfbaner på Madeira; Clube de Golf 
Santo da Serra (27 huller, 3 mulige kombinationer) og 
Palheiro Golf (18 huller). Palheiro Golf siges  at være en 
af Europas smukkeste golfbaner og er  beliggende kun et 
kvarters kørsel øst for byen Funchal og ca. 500 m over 
havoverfladen. Golfbanen er en 18-huls bane og en par 
72 Championship bane, designet af den  berømte  golf-
arkitekt Cabell B. Robinson. Santo Da Serra Golf er 
en klassisk mesterskabsbane, beliggende ca. 30 min. 
 kørsel nordøst for Funchal. Golf banen er en 27-huls 
bane, re-designet af den berømte arkitekt Robert Trent 
 Jones  Sr. i 1991 og har blandt  andet  vundet titlen som en 
af  Portugals bedste golfbaner. Santo Da Serra har i en 
 årrække huset den årlige  PGA Europa Tour turnering; 
Madeira Island Open. 

Læs mere om banerne på deres hjemmesider 
www.palheironatureestate.com/palheiro-golf og 
www.santodaserragolf.com/

Seniorerne i Odder Golfklub

BLOMSTERØEN I ATLANTERHAVET

MADEIRA
Tag med Seniorerne i Odder Golfklub 
til den smukke blomsterø i Atlanten, 

i samarbejde med Århus Charter

Søndag d. 22. marts 2020 – søndag d. 27. marts 2020

Pris pr. person ved 2 pers. 
i dobbeltværelse ...................... kr. 7.799,-

Pris pr. person ved 2 pers. 
i dobbeltværelse med havudsigt kr. 8.099,-

Matchfee kr. 150,- 
betales ved tilmelding til Rejseudvalget

Pris for ikke-golfspillere kr. 2.500,- 
fratrækkes fra ovenstående priser.

Enkeltværelsestillæg ................kr. 2.000,-



Mulige tilkøb

• Afbestillingsforsikring  
gældende ved sygdom ................ kr. 195,- pr pers. 

• Årsrejseforsikring ved Gouda ......kr. 278,- pr pers. 
eller  .................................. kr. 552,- pr. husstand

• Specifikt flysædevalg fra ......... kr. 120,- pr person

Four Views Monumental   
– Populært hotel i Lido-området

Hotellet har en fin beliggenhed i hjertet af Lido- 
området, samt et væld af gode faciliteter.  Solterrassen 
ligger i 4. sals højde, hvilket giver en flot udsigt ud 
over byen og havet. Her findes en stor tempereret 
swimmingpool, liggestole, parasoller og en hyggelig 
poolbar. Hotellet har en god restaurant som serverer 
både buffet og à la carte og en livlig bar hvor der er 
underholdning de fleste aftener om ugen. Funchals 
gamle centrum, med de mange spændende sevær dig-
heder, ligger blot 2 km fra hotellet. 

Læs mere om hotellet på  
www.aarhuscharter.dk/rejsemaal/madeira

Deadline for tilmelding er søndag d. 7. juli 2019
Ved tilmelding skal vi bruge fulde navn som i passet, adresse, telefonnummer, mailadresse og fødselsdato. 
Derudover også hcp og dgu-nummer. Du er velkommen til, at kontakte Rejseudvalget for yderligere infor-
mationer omkring denne skønne forårstur. Der er 50 pladser som sælges efter først-til-mølle-princippet.

Prisen inkluderer

• Direkte fly fra Aarhus Lufthavn  
til Funchal t/r

• 5 kg. håndbagage og 15 kg.  
indchecket bagage

• Gratis parkering i Aarhus Lufthavn
• Bustransfer fra lufthavnen til hotellet t/r
• Mad ombord på flyet
• Ophold på hotel Four Views Monumental 

med eller uden havudsigt
• Halvpension på hotellet,  

morgen- og aftensmad
• Dygtige danske rejseledere

Tilkøb spændende  

udflugt
En af ugens dage bruges på at opleve Madeira: 

Fantastisk botanik, smukke udsigter, lokal 

mad og øens kultur og historie. 

Århus Charters rejseledere tager jer med  

på en dagstur og viser jer hvad Madeira  

har at byde på. 

Golfpakke inkluderet i prisen

• Golfbag á 15 kg. 
• Shuttlebus fra hotel til banerne t/r
• 5 dages golf på banerne Palheiro og  

Santo de Serra
• Præmier 
• Rejseudvalget er Matchleder


