
Navn Ponta de São 
Lourenço 

Vår vurdering  
Sted Caniçal 
Timer samlet 4 
Total stigning 150 meter 
Utsikt  
Finne veien Greit 
Framkommelighet Turvei og sti 
Luftig Litt på enkelte partier 

São Lourenço er øya helt til høyre 
i bildet. Vi skal gå til toppen til 
venstre for denne. Som en ser er 
terrenget annerledes her enn 
andre steder på øya. Det faller lite 
nedbør og området er derfor 
ørkenaktig. 

Ponta de São Lourenço 
Caniçal 
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Parkering og turstart. 

4

Rett gjennom neste rundkjøring.

2

Til høyre i denne rundkjøringen.

3

Mot S. Lourenço i den store rundkjøringen.

1 Kjørebeskrivelse 
Fra Funchal følger du 
motorveien østover, forbi 
flyplassen og helt til motor-
veien ender ved Caniçal. Her 
kommer du ut av en tunnel og 
møter en stor rundkjøring (1). 
Sving av mot P.ta S. Lourenço. 
Du har nå et frihandelsområde 
bak gjerdet til høyre. Kjør rett 
fram i neste rundkjøring (2).  

Knappe to kilometer senere tar 
du til høyre i rundkjøringen på 
bilde 3. 1,5 km senere ender 
veien ved en rundkjøring (4). 
Her er det mange parkerings-
plasser. 
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Stien starter ved enden av veien. 

5

Over broen, opp trappene og til høyre. 

7

9

Etter 50 meter skal vi inn på en sti. 

6

Utsiktspunkt til venstre.

8

Rutebeskrivelse 
Turen starter på venstre side av 
rundkjøringen (4 forrige side og 5). 
Etter 50 meter går vi over på en sti 
som går bratt ned i en dal (6). 
Dalen krysses på en bro av tre (7). 
Stien/turveien går opp trapper på 
den andre siden og dreier så mot 
høyre. Stien runder en kant og går 
over områder dekket av størknet 
lava (8). Ved avstikkeren på bildet 
har du et flott utsiktspunkt til 
klippene på nordsiden (9).

MD3 

29 



Rekkverk.

13

Stien fortsetter oppover, 
i mange trappetrinn (10). 
Vi har nærkontakt med 
havet (11). Vi krysser en 
lavaskråning før stien går 
nedover igjen. Nå ser vi 
stien videre (12). Det er 
ikke så luftig som det ser 
ut til (13). Nå flater stien 
ut i lett terreng (14). 
Snart kommer vi 
imidlertid til turens 
luftigste parti (15 neste 
side). 

Trapper i lavaen.

10

Et av flere rolige partier. 

14

Vi har nærkontakt med havet på hele turen. 

11

Stien går i skråningen.  

12

MD3 

30 



 

Turens luftigste parti. Vi går over en rygg. God sti med rekkverk. 
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Vi krysser dette korte og smale 
partiet. Stien er bred med 
rekkverk på begge sider. Ved 
stidelet på bilde 16 går vi ned mot 
høyre. Her krysses en bro. En av-
stikker mot høyre tar oss ned til 
havet (17).  

Følg veien mot huset, men sving 
av mot høyre (18). Stien følger 
kanten oppover (19). Siste del er 
bratt. Delvis går vi rett på berget 
(20). Fra første topp går en luftig 
sti mot neste topp.  

Retur samme vei. Når vi er 
kommet tilbake til punktet på 
bilde 19 (eller om vi velger å 
sløyfe toppen) følger vi den blå 
pilen på bildet. Denne stien går 
ovenfor huset og tar deg i en stor 
bue før den kommer tilbake til 
varden på bilde 16. 

Mot toppen. 

20

Vi følger sti mot høyre. 

18

Til høyre mot toppen, retur til venstre. 

19

Badeplass. Legg merke til trappene. 

17

Vi velger å gå ned mot høyre her (vi skal returnere på den andre stien). 
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