
4 DIAS

DATAS 
DE

PARTIDA

FUNCHAL, PORTO MONIZ, MACHICO, 
SANTANA, CÂMARA DE LOBOS, MONTE, 

CABO GIRÃO, CAMACHA, EIRA DO 
SERRADO, CRISTO REI DO GARAJAU

JARDIM BOTÂNICO

NOITE TÍPICA SABOREANDO A FAMOSA 
ESPETADA MADEIRENSE E FOLCLORE

MAIO  22
JUNHO   07, 25  
JULHO  02, 11, 16 
SETEMBRO  03 
OUTUBRO  02, 15

TUDO INCLUÍDO
CONFORME PROGRAMA

Casas de Santana

Centro do Funchal

MADEIRA

1º DIA - PORTO E LISBOA, ILHA DA MADEIRA, FUNCHAL 
(visita à cidade)
Comparência no aeroporto (balcão de check-in) 120 minutos 
antes da hora marcada para a partida. Formalidades de 
embarque e partida em voo TAP com destino à ILHA DA 
MADEIRA. Chegada, desembarque, seguido do transporte ao 
hotel Muthu Raga Madeira * * * * ou similar. Depois tem lugar o 
almoço, seguido de passeio a pé à cidade com mais de 500 anos 
de história. Entrada no Mercado dos Lavradores e uma loja de 
exposição e venda dos famosos bordados e vinhos da 
Madeira, núcleo histórico de Santa Maria, zona onde se encontra 
a rua mais antiga da cidade, que levou artistas e artesãos a 
recuperar portas de casas, lojas e espaços abandonados, 
transformando o bairro numa galeria de arte. Admiramos o 
monumento a João Gonçalo Zarco, na Praça do Município o 
edifício da Câmara Municipal e entrada na Sé Catedral e Igreja 
do Colégio.
Jantar e alojamento.

COM ENCANTO

2º DIA - CRISTO REI DO GARAJAU, CAMACHA, PICO DO 
AREEIRO, SANTANA, MACHICO, LISBOA ou PORTO
Pequeno almoço buffet e saída para excursão por Ponta do 
Garajau, com paragem neste belo Miradouro, para 
contemplar uma bela paisagem e conhecer o Cristo Rei. 
Camacha (conhecida pelas suas peças artesanais em vime e 
pelo seu folclore), Pico do Areeiro, prepare-se para ver 
paisagens de cortar a respiração, não só pela sua beleza, 
mas também pela altura dos abismos mesmo junto à estrada. 
Miradouro do Areeiro 1.810m de altitude. Descemos ao 
Ribeiro Frio para visitar o viveiro das Trutas. Almoço. 
Santana, cartaz turístico da Ilha, muito famosa pelas suas 
casas típicas com telhados de colmo. Machico (onde terão 
desembarcado os navegadores descobridores da 
Ilha),terminando no hotel.
Jantar e alojamento.

Pico do Areeiro

Cristo Rei do Garajau

  
 



3º DIA – PICO DOS BARCELOS, CÂMARA DE LOBOS, 
CABO GIRÃO, SÃO VICENTE, PORTO MONIZ
NOITE TÍPICA COM A FAMOSA ESPETADA MADEIRENSE E 
ESPETÁCULO DE FOLCLORE
Após o pequeno almoço buffet, saída para excursão pelo Miradouro 
do Pico dos Barcelos, Câmara de Lobos (bonita vila piscatória). 
Continuando pela costa sul, paramos no Cabo Girão, o mais alto 
promontório da Europa com 580 metros. Ribeira Brava (tempo para 
a visita à sua Igreja séc. XVI). Subimos a Encumeada em direção a 
São Vicente. Prosseguimos por uma estrada proporcionando 
belas vistas, nomeadamente a Ribeira da Janela. Miradouro do 
Véu da Noiva, paragem para contemplar a Queda de Água. 
Chegada ao Porto Moniz, famosa pelas suas piscinas naturais 
construídas entre as rochas vulcânicas. Almoço. Regressamos 
por Paul da Serra (planalto a 1.500 metros de altitude) Calheta, 
hotel.  
- No final da tarde, deixamos o hotel em direção ao restaurante
típico, onde se realiza o Jantar Típico, saboreando a famosa
espetada Madeirense e espetáculo de Folclore. Regresso ao
hotel. Alojamento.

4º DIA - JARDIM BOTÂNICO, MONTE, EIRA DO 
SERRADO, LISBOA ou PORTO
Após o pequeno almoço buffet, saída para excursão de visita 
ao bonito Jardim Botânico e Museu de História Natural. 
Depois, subimos ao Monte, para conhecer os seus belos jardins e 
a Igreja de N. Sra. do Monte, onde se encontra o túmulo 
do último Imperador Carlos I da Áustria. Possibilidade de 
descida até ao Livramento (opcional) nos famosos 
Carros/Cestos. Continuação até à Eira do Serrado, paragem 
no Miradouro a 1.094m de altitude, de onde se desfruta uma 
magnífica paisagem sobre o Curral das Freiras. Almoço. 
Tempo livre para a compra de recordações. Em hora a indicar, 
o transporte ao aeroporto. Formalidades e partida em voo
TAP com destino a Lisboa ou Porto.

Cabo Girão

Porto Moniz

Câmara de Lobos

Igreja de Nossa Senhora do Monte

PREÇO

Maio e Outubro
Junho a Setembro

CRIANÇA

  105€

até 11 ANOS

Por pessoa em duplo ou triplo

PARTIDAS

420€ 
445€

638€
668€

- Suplemento quarto single 

Partidas do Porto só nestas datas

TUDO INCLUÍDO CONFORME PROGRAMA

Passagem aérea com direito a uma mala de porão por pessoa até 
23kg, transferes e excursões em autocarro de turismo com o 
acompanhamento do nosso guia, estadia de 3 noites de hotel, todas 
as refeições desde o almoço do 1º dia ao almoço do 4º dia, incluindo 
um jantar típico com a famosa espetada Madeirense e espetáculo de 
folclore, bebidas a todas as refeições (vinho da casa e água mineral 
ou refrigerante ou cerveja), entradas na Sé Catedral, Jardim Botânico, 
seguro de assistência em viagem, taxas de aviação, taxas de turismo.

Jardim Botânico




