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Pico Ruivo fra Achada do Teixeira
Følg den steinsatte turveien. Denne tar deg opp på en rygg og deretter til høyre for en topp.
Turveien går nå i skråningen til høyre for høyden. Her er det bratt, men ikke luftig. Snart ser vi en
hytte med kafé og toppen av Pico Ruivo (11).
På hytten får du kaldt øl, kaffe og snacks. Går du gjennom kafeen, finner du en flott kaffeplass på
den lille høyden bak hytten.
Fortsett på stien som går oppover fra hytten (14). Stien svinger mot høyre. I neste stidele tar du til
venstre (15). Toppen med utsiktsplattformen er ikke langt unna. Retur samme vei.
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Pico Ruivo og hytten.
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Fra hytten mot toppen.
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Til venstre her.
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Følg levadaen.
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Vi passerer denne tunnelåpningen.
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Levada das Rabaças
Gå ned veien der du kom og rundt
svingen. Gå opp trappene (4).
Informasjonstavlen vi finner her
beskriver en lenger tur enn den vi skal
gå (vi skal bare følge den turen et lite
stykke). Følg levadaen videre (5).
Etter hvert blir fjellsiden brattere. Det
er rekkverk på de bratteste partiene.
Litt lenger framme passerer du en
tunnelåpning (7). Vi skal imidlertid
følge levadaen videre mot venstre.
Stien går nå dels ved siden av
levadaen. Litt over halvveis møter du
en ny tunnel (9). Vi skal gjennom
denne. Den er 200 meter lang og det
kan være kjekt med en lykt. Tunnelen
deles av en mur, med levadaen til
høyre for denne og gangveien til
venstre. Gangveien kan være våt.
Orker en å gå bøyd, kan en gå på
muren. Pass hodet!
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Vi skal gjennom tunnelen.
11

Nå går turen delvis på murkanten.
Snart har vi turmålet i sikte, en
nedlagt levadavokterbolig (11).
Levadaen går videre vestover, men nå
gjennom en to kilometer lang tunnel.
Den etappen står vi over og tar retur
samme vei.

Målet i sikte.
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Veidele – vi velger vest-ruten.
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Veien videre etter den siste tunnelen.
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Pico Ruivo fra Archada do Teixeira
Følg turveien nedover ryggen (7). Turen går nå
i fjellsidene, over skarpe rygger og ned mange
trapper. Vi skal gjennom en tunnel. På den
andre siden går vi ned flere trapper til veiens
laveste punkt og et veidele (17). Velg vestruten, dvs. ta til venstre her.
Vi skal gjennom flere tunneler. Stien går i
fjellsiden mot vest, opp trapper hogget ut i
fjellet og gjennom flere tunneler. Når du
kommer ut av den siste lange tunnelen, er du
ved 19. Fortsett rett fram, rundt kanten av fjellet
og opp dalen som ligger inn til venstre.
Ved stidelet (21) fortsetter du opp til hytten.
Her selges kaffe og snacks.
Går du gjennom kafeen og opp på den lille
toppen bak finner du en fin kaffeplass.

Hytten rett fram.
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23

Fra kafeen fortsetter
ruten som vist på
bilde 22. Ved
stidelet på bilde 23
tar vi til venstre.
Snart er vi på
toppen.
Videre fra hytten.

Til venstre mot Ruivo.
25

Retur via østruten.
26

Veien er hogget ut i svaberget.

Retur samme vei,
ned til den første
tunnelen. Vi velger
å ta øst-ruten, selv
om denne er lenger,
krever 250 meter
ekstra stigning og
har noe dårligere sti
(er du sliten bør du
ta vest-ruten).
For øst-ruten tar du
til venstre ved
tunnelen (25). Stien
går horisontalt i
fjellsiden (26).
Deretter stiger den i
mange svinger oppover, nesten til
toppen av Pico das
Torres (1847 moh).
Stien går nå bratt
nedover, delvis i
trapper. Den flater
ut og stiger også litt
før du er tilbake til
veidelet på bilde 17.
Samme vei tilbake
herfra.
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Stien starter ved enden av veien.

Etter 50 meter skal vi inn på19en sti.
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São Lourenço
Kryss dalen 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.
15

Over broen, opp trappene og til høyre.
8

Stien fortsetter
oppover, i mange
trappetrinn. Vi har
nærkontakt med
havet og 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).
Turens luftigste parti.

Utsiktspunkt til venstre.
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Stien går i skråningen.
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Et av flere rolige partier.
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Vi velger å gå ned mot høyre her (vi skal returnere på den andre stien).

17

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 avstikker 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.

Badeplass. Legg merke til trappene.

18

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. Herfra følger vi samme
vei som der vi kom ut.

Vi følger sti mot høyre.
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Til høyre mot toppen, retur til venstre.
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Mot toppen.
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Vi skal rett fram mot Risco-fossen
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Til Funcal

Vinte e Cinco Fontes
Turveien starter i Rabaçal (7). Vi skal først til Risco-fossen, deretter til 25 Fontes.
Den steinsatte veien går inn på høyre side av dalen. Du følger en liten levada. Gå
rett fram i krysset på bilde 10, mot Risco-fossen. Følg levadaen. Det er rekkverk der
du trenger det. Like før fossen følger du den oppmurte veien (12). Fossen er rett
fram.
Returner samme vei som du kom. I neste stikryss (13) tar du ned til høyre. Bratt sti
ned gjennom skogen (14).

Fossen rett fram.
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Ta ned til høyre (skiltet mot 25 Fontes).
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Bratt nedover.
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Til høyre på denne turveien.
19

17

18

MD4

Opp trappene.

Over broen.

Snart møter du en ny turvei. Følg
denne mot høyre (15).
Følg turveien og levadaen inn
mot bunnen av dalen som krysses
på en bro (17). Gå opp trappene
på den andre siden av broen (18).
Følg levadaen utover dalen – nå
på motsatt side. Stien er smal og
går delvis på murkanten ved
siden av levadaen. På et parti er
det bratt ned (19), men det er
rekkverk. På et kort stykke er
stien overgrodd. Sving inn til
høyre ved første sidedal (21), og
du har turens mål rett fram.

21

25 fontes inn til høyre.

Retur samme vei. I krysset på bilde 22 skal du opp
trappen. Alternativt kan du gå rett fram. Passer
berget (23). Ta opp til venstre i et kryss lenger
framme (med skilt mot Rabaçal).

Rekkverk på et luftig parti.
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Opp trappen eller alternativt rett fram.

23

Alternativ rute.
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Levada do Furado

8

En steinsatt vei tar oss til
en bro. På den andre
siden av broen møter vi
levadaen.
I begynnelsen går vi på
en bred turvei ved siden
av denne (8). Stien ved
siden av levadaen blir
smalere (9). Vi passerer
en tunnelåpning for en
annen levada.

Følg den steinsatte turveien.

9

Terrenget blir brattere og
stien enda smalere (11). I
svingen ved bilde 12
kommer noen små
levadaer inn fra høyre.
Vår levada snirkler seg
framover i fjellsiden mot
venstre, rundt bergvegger
og gjennom kløfter.

11

Bred turvei i starten.

12

Stien blir smalere.

Rekkverk på luftige partier.

Vi møter to små levadaer.

Portela
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Vi krysser kløften nedenfor levadaen.
18

▲Følg veien nedover.
19

Inn på sti til venstre.
20
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En kort tunnel.

Vi møter en eldre del av levadaen. I noen
kløfter må vi forlate levadaen og gå på sti noen
meter (14). Stien veksler i bredde, fra bred vei
til en smal kant. Levadaen går nå inn i en kort
tunnel (15). Etter tunnelen kommer vi til en
bratt skråning, med flere små tunneler. Her er
det langt ned, men igjen dempes høyden av
rekkverk og vegetasjon.

▲Vi skal snart til venstre
23

▲Vær oppmerksom når du har passert
bygningen på bilde 17. Like bak bygningen
skal vi forlate levadaen og følge en traktorvei
ned til venstre (18). Et slitt skilt viser mot
Portela. Femti meter nede i bakken ser du en
smal levada til venstre. Forlat veien og følg
denne levadaen nedover (19). Levadaen tar
deg ned til skogvokterstasjonen (Postal
Florestal) ved Lamarceidos (20). Herfra går vi
på veien. Levadaen går nå i venstre kant av
denne. Følg veien til krysset på bilde 21. Her
tar du til venstre, inn på en vei som snart går
over til sti.
Fra stien får du flott utsikt over Porto da Cruz.
Mange idylliske partier langs stien på vei ned
mot Portela, og – om du er heldig – en
overflod av blomster. I stikrysset (24) følger
du levadaen. Det står ofte drosjer og venter i
Portela, hvis ikke er det en kafé der du kan ta
en espresso og ringe etter bil.

Følg veien.

På vei ned mot Portela.
21

Til venstre mot Portela.

24

Følg levadaen.

