Circuito de 5 Dias para Conhecer A ILHA DA MADEIRA desde Lisboa / 18039

Tfno: + 351 914405176
Email: clientes@lusoviagens.com
Web: https://www.lusoviagens.com/

Ficha viaje

Circuito de 5 Dias para Conhecer A ILHA DA MADEIRA desde
Lisboa
Venha conhecer a maravilhosa ilha da Madeira, conhecida como a Pérola do
AtlânticoUm Roteiro maravilhoso da deslumbrante Ilha da MadeiraPrepare-se para ver
o maior Cabo da Europa, incríveis piscinas naturais e uma beleza magnífica Visitas a
Porto Moniz, Santana e Pico do Arieiro.
Destaques
●

●

●
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Um Roteiro maravilhoso da deslumbrante Ilha da Madeira
Prepare-se para ver o maior Cabo da Europa, incríveis piscinas naturais e uma beleza
magnífica
Visite os pontos mais atractivos da Madeira, tais como: o Jardim Botânico, o Museu
de História Natural e o Parque Temático
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Resumen del viaje
●

1º DIA – LISBOA OU PORTO / FUNCHAL (MONTE E EIRA DO SERRADO

●

2º DIA – VISITA CIDADE / JARDIM BOTÂNICO

●

3º DIA – CÂMARA DE LOBOS / CABO GIRÃO / PORTO MONIZ

●

4º DIA – CAMACHA / PICO DO AREEIRO / SANTANA / MACHICO

●

5º DIA – FUNCHAL / LISBOA OU PORTO
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Itinerario ampliado
Visite a ilha da Madeira e descubra porque é considerada a pérola do Atlântico!

1º DIA – LISBOA OU PORTO / FUNCHAL (MONTE E EIRA DO SERRADO)

(Comparência no respetivo aeroporto 2 horas antes da partida para formalidades de embarque.) A
nossa aventura começa com a partida do voo com destino ao Funchal. À nossa espera estará o nosso
guia que nos acompanhará durante todo o percurso na ilha. Somos transportados no nosso autocarro
de turismo privado até ao Hotel (4**** ou 5*****), onde nos será servido o almoço com bebidas
incluídas.
Com as energias recuperadas começamos o nosso roteiro de meio dia até à zona mais antiga do
Funchal. Para visitarmos a Igreja da Nossa Senhora do Monte (onde se encontra o túmulo do último
Imperador da Áustria) temos primeiro que subir de teleférico até à freguesia do Monte.

A nossa viagem continua em direção ao Miradouro da Eira do Serrado, situado a 1094 metros de
altitude, onde poderemos apreciar a fantástica paisagem sobre o Curral das Freiras. Já de regresso à
cidade do Funchal, fazemos uma última paragem no Miradouro do Pico de Barcelos onde nos é
possível encontrar uma vista incomparável de toda a cidade.
Regressamos por hoje ao hotel onde estará à nossa espera um saboroso jantar com bebidas
incluídas. Alojamento.

2º DIA – VISITA CIDADE / JARDIM BOTÂNICO

Café da manhã buffet no hotel. O nosso segundo dia inicia-se com um passeio pedonal até ao centro
histórico da cidade para uma visita ao Mercado dos Lavradores. Este encantador mercado é uma
verdadeira explosão de cor! Aqui poderemos observar a venda de flores, legumes, frutas tropicais e
ainda conhecer algumas das variedades de peixe da ilha. Ainda de manhã teremos uma pequena
visita a uma fábrica de bordados tradicionais, seguida de uma degustação de vinhos regionais numa
adega de vinhos da Madeira. A nossa manhã termina com um passeio pelo interior do Funchal,
visitando a Praça do Município e a Igreja do Colégio, a Catedral e a Avenida Arriaga. Almoço em
restaurante local com bebidas incluídas

A nossa tarde será preenchida por uma visita ao Jardim Botânico, casa de espécies de plantas de
todo o mundo, seguida de uma descoberta pelo Museu de História Natural. Regressamos assim ao
Hotel onde será servido o jantar com bebidas incluídas.

3º DIA – CÂMARA DE LOBOS / CABO GIRÃO / PORTO MONIZ

Café da manhã buffet no hotel. Saímos em direção a Câmara de Lobos onde poderemos visitar o
centro desta pitoresca vila piscatória. Continuamos o nosso roteiro ao longo da costa sul, com uma
segunda paragem no Cabo Girão, o promontório mais alto da Europa e segundo mais alto do Mundo,
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antes de chegarmos à Vila da Ribeira Brava, onde vamos encontrar uma lindíssima igreja.
Iniciamos aqui a nossa subida em direção ao Paul da Serra, o único planalto da ilha – situado a 1500
metros de altitude. Descemos até Porto Moniz pelo Fanal e Ribeira da Janela com paragem num
miradouro – onde podemos apreciar uma vista panorâmica de toda a costa norte.
Porto Moniz é uma vila piscatória muito conhecida pelas suas piscinas naturais. Aqui, ser-nos-á
servido o almoço com bebidas incluídas num restaurante local.

O nosso regresso ao Funchal será realizado pela Encumeada, montanha que separa a costa norte da
costa sul. Não poderíamos deixar de parar no Miradouro do Véu da Noiva onde podemos observar
parte da estrada antiga (agora proibida ao trânsito) escavada na rocha. Passamos também por São
Vicente, atravessando uma parte da famosa Floresta Laurissilva, classificada pela UNESCO como
Património Mundial da Humanidade. Ainda antes de chegarmos ao Hotel temos uma última paragem
na Pousada dos Vinháticos.
Já no Hotel espera-nos o jantar com bebidas incluídas. Alojamento.

4º DIA – CAMACHA / PICO DO AREEIRO / SANTANA / MACHICO

Café da manhã buffet no hotel. Neste dia inteiro de excursão, conhecemos primeiro a Camacha, local
conhecido pela indústria do vime e pelo seu folclore. Em seguida subimos ao Pico do Areeiro, o
terceiro cume mais alto da ilha, (1.818m de altitude), de onde podemos desfrutar da paisagem
luxuriante do maciço montanhoso. Descendo ao Ribeiro Frio, visitamos um viveiro de trutas, seguido
de um estimulante passeio a pé durante 45 minutos ao longo de uma levada, terminando
no Miradouro dos Balcões. As levadas, canais de irrigação de capital importância para a economia
da ilha, permitem uma invulgar comunhão com a natureza.
Continuamos o nosso passeio até Santana, conhecida pelas casas cobertas de colmo, uma das
imagens mais tradicionais da ilha. Terminamos a manhã com uma visita ao Parque Temático da
Madeira, onde será servido o almoço com bebidas incluídas em restaurante local. Este Parque, único
em Portugal, é um fantástico recinto de exposições, dedicado à história, à ciência e à tradição
do Arquipélago da Madeira. Aqui podemos embarcar numa viagem de descoberta pelo Arquipélago
da Madeira, pela sua história, cultura e tradições das suas gentes, vibrando com a beleza invulgar
deste imenso Parque-Jardim.
Após almoço, prosseguimos o nosso roteiro até ao Porto da Cruz, na costa norte da ilha, com
paragem no Engenho do Norte e na Casa de Rum, dois importantes testemunhos vivos da
antecedente produção de açúcar na Ilha da Madeira.

Já na cidade do Machico, paramos para uma pequena visita ao centro da cidade, local onde
desembarcaram os primeiros navegadores. Daqui regressamos ao hotel, para descansar e recuperar
energias.
Neste quarto dia o jantar será num restaurante típico, onde nos será servida a famosa “espetada
madeirense”, enquanto apreciamos a exibição de um grupo folclórico de danças e cantares da
Madeira. Regresso ao hotel e hospedagem.

5º DIA – FUNCHAL / LISBOA OU PORTO

Café da manhã buffet no hotel. Manhã totalmente livre para atividades de caráter pessoal tais como:
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efetuar a famosa descida em carros de cesto, um meio de transporte típico da ilha, a partir da Nossa
Senhora do Monte; passear pelas ruas do centro histórico do Funchal para as últimas compras ou
ainda usufruir das áreas sociais do hotel. Em hora a combinar localmente, transporte privativo ao
aeroporto. Formalidades de embarque e saída em voo regular da TAP com destino a Lisboa ou Porto.
Chegada ao aeroporto de destino.

FIM DA VIAGEM
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Incluido
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Passagens aéreas em classe económica da TAP - Lisboa ou Porto > Funchal e volta (com direito ao
transporte de 1 peça de bagagem por pessoa até 23 kg)
Assistência nas formalidades de embarque
Circuito em autocarro de turismo, com acompanhamento de Guia local
4 Noites em Hotel 4* ou 5* com café da manhã buffet
8 Refeições indicadas no itinerário com bebidas incluídas e 1 com animação
Subida no teleférico panorâmico
Todas as visitas conforme o itinerário
Seguro de assistência de multiviagem
IVA, taxas hoteleiras de turismo e serviço
Taxa de aviação - 35€ (voos diretos)
24h/7 Serviço de Assistência ao Cliente

No Incluido
●
●
●

Despesas de carácter pessoal e quaisquer serviços não mencionados como incluídos;
Taxas de embarque;
Suplementos.

Condiciones
●
●

Mínimo de 18 Participantes
Se pretende um programa personalizado, por favor contacte-nos.
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Hoteles
Hotéis de 4 e 5 estrelas
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