JEEP SAFARI de um dia pelos Picos da Madeira lado ESTE com saida do Funchal / 56040
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Ficha viaje

JEEP SAFARI de um dia pelos Picos da Madeira lado ESTE com
saida do Funchal

Venha conhecer uma "Madeira Desconhecida" com os Nossos
Tours Fora de estrada, recolhemos os Nossos Clientes nos Hoteis
do Funchal e depois de um dia cheio de Aventuras voltamos ao
seu Hotel para finalizar a nossa experiencia de melhor Maneira .

Resumen del viaje
LOCAIS A VISITAR
Machico
Funduras
Porto da Cruz
Santana
Ribeiro Frio
Pico do Areeiro
SÁBADO

Criada a pensar no viajante, esta é a experiencia que quer explorar, misturar-se com os locais,
destinada para os ávidos por experiencias únicas, feitas à medida e orientadas para as necessidades
de cada um que nos visita. Para os que procuram adrenalina e emoções, este texto é para vocês. …
Ilha da Madeira, com os seus 742 km2, em que é só 1/3 da sua área é habitada, restrita quase
apenas à zona costeira, com uma floresta que é uma verdadeira relíquia da pré historia, com uma
altitude média de 1300 metros, declive acidentado, vales profundos, montanhas imponentes, micro
climas, se juntar-mos a estes factos uma impressionante rede de trilhos de terra batida atravessando
manchas florestais densas, caminhos seculares empedrados que caíram no esquecimento, ligando
vilas que pararam no tempo, faz todo o sentido viajar numa viatura 4X4 com tecto aberto, com
condutores profissionais e experientes, bem informados, simpáticos, sempre bem dispostos e com
um sorriso na cara. Nós, os guias/condutores queremos mostrar-lhe lugares genuínos que muitos
locais desconhecem, adoramos ver a vossa reacção, a vossa expressão de deslumbramento,
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queremos que voltem cá e que tragam amigos, o nosso objectivo é fazer de vocês madeirenses
honorários e transmitir o amor que sentimos pela nossa ilha, nem que seja à força da Poncha! Se
escolheu a Green Devil para mostrar-lhe a ilha, prepare-se para momentos inesquecíveis!
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Itinerario ampliado
Tendo como primeira paragem a baia onde os portugueses desembarcaram em 1419/20 na costa
sudeste, este tour prossegue pelos caminhos reais onde a nossa vista perde-se na geometria dos
terraços (poios) mais antigos da ilha e por trilhos de terra batida que atravessam a floresta indígena.
A ruralidade das vilas por onde vamos passar vai deixa-lo deslumbrado. Este é um passeio rico em
cultura com algumas das paisagens mais bonitas e trilhos de cortar a respiração que o vão levar do
mar às montanhas mais altas da ilha.

Incluido
Transfer do seu Hotel
Viagem de 8 Horas

No Incluido
Almoço

Condiciones
Os clientes autorizam a captação de imagens com fins comerciais e de divulgação das tours.Hoteles
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