Cruzeiro Escapada de um Dia ao PORTO SANTO Saidas todos os dias do Funchal / 31107

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

Ficha viaje

Cruzeiro Escapada de um Dia ao PORTO SANTO Saidas todos os
dias do Funchal

Viagem de 1 dia á ilha do Porto Santo, Embarque partida no Ferry
“Lobo Marinho” para o Porto Santo pela manha e volte ao final do
dia nesta agradável viagem de 2 horas e meia. Muitos dias esta
viagem faz-se na companhia dos Golfinhos que habitualmente
estão na ponta de são Lourenço.
Observações

Todos os dias (excepto 3ª Feiras e 6ª Feiras)

Resumen del viaje
A ilha do Porto Santo, pertencente ao Arquipélago da Madeira, situa-se a 50km da ilha da Madeira. A
"ilha dourada", como é também conhecida, tem uma área de 11km de comprimento e 6km de
largura. Descoberta no ano de 1418 por João Gonçalves Zarco, Tristão Vaz Teixeira e Bartolomeu
Perestrelo, reza a história que o seu nome foi dado por ter servido de porto de abrigo a uma grande
tempestade. As vastas areias finas e amareladas, de propriedades terapêuticas, juntam-se a um mar
azul muito calmo, com uma temperatura única (18ºC/22ºC). O clima é estável e seco, com pouca
variação de temperaturas entre as estações, o que faz com que seja muito agradável fazer praia
durante todo o ano. Além da magnífica e relaxante praia de 9km, poderá usufruir de variados
desportos aquáticos, fazer hipismo, jogar golfe, dar passeios a pé pelas veredas observando as
paisagens áridas da ilha e aproveitando o clima e a verdadeira hospitalidade dos portossantenses.
Lusoviagens Organiza :
Transfer desde o seu Hotel (Funchal e Caniço), transfer no Porto Santo, Bicicleta no Porto Santo ou
uma excursão.
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Itinerario ampliado
A ilha do Porto Santo, pertencente ao Arquipélago da Madeira, situa-se a 50km da ilha da Madeira. A
"ilha dourada", como é também conhecida, tem uma área de 11km de comprimento e 6km de
largura. Descoberta no ano de 1418 por João Gonçalves Zarco, Tristão Vaz Teixeira e Bartolomeu
Perestrelo, reza a história que o seu nome foi dado por ter servido de porto de abrigo a uma grande
tempestade. As vastas areias finas e amareladas, de propriedades terapêuticas, juntam-se a um mar
azul muito calmo, com uma temperatura única (18ºC/22ºC). O clima é estável e seco, com pouca
variação de temperaturas entre as estações, o que faz com que seja muito agradável fazer praia
durante todo o ano. Além da magnífica e relaxante praia de 9km, poderá usufruir de variados
desportos aquáticos, fazer hipismo, jogar golfe, dar passeios a pé pelas veredas observando as
paisagens áridas da ilha e aproveitando o clima e a verdadeira hospitalidade dos portossantenses.
Lusoviagens Organiza :
Transfer desde o seu Hotel (Funchal e Caniço), transfer no Porto Santo, Bicicleta no Porto Santo ou
uma excursão.

Incluido
Viagem

No Incluido
Hoteles
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