
 
 

 

            

 

 

 

 

25 a 29 de Outubro 2021 

 

Inscrições até 7 de Julho 

 

 5 Dias (4 noites) / 9 Refeições  
 
Voos previstos: 
1 . TP 1685  25OCT LISFNC   0830   1020                 

2 . TP 1698  29OCT FNCLIS  1925   2100 

1º DIA 25/10  2ª Feira  PC – LISBOA – FUNCHAL (VISITA DA CIDADE E MONTE) 
Comparência no aeroporto 120 minutos antes da partida. Formalidades de embarque e saída em voo com destino a Funchal, 
capital da ilha da Madeira. Chegada, desembarque, assistência por um representante local. Iniciamos o nosso programa saindo 
em direcção ao Mercado dos Lavradores, a nossa primeira paragem. Local característico onde se poderão apreciar as flores, o 
peixe, as frutas exóticas, num ambiente colorido. Visita a uma das Fábricas de Bordado Madeira. Conheceremos uma das caves de 
vinho mais antigas – São Francisco – com prova do famoso Vinho Madeira. Almoço em restaurante local na marina do Funchal. 
Prosseguimos para o Monte onde apreciaremos as maravilhosas vistas sobre a cidade do Funchal. Visitaremos a Igreja de Nossa 
Senhora do Monte, os jardins públicos e poderemos viver a divertida experiência de descer nos famosos “carros de cesto” 
(experiencia não incluida) até ao Livramento. Transfer até ao hotel Girassol 4* ou similar. O hotel encontra-se a 300 metros da 
Promenade do Lido, uma bela e movimentada avenida em frente ao mar, e a uma caminhada de 30 minutos do centro da cidade 
do Funchal. Jantar e alojamento. 

MADEIRA e PORTO SANTO 



2º DIA 26/10  3ª Feira  PC – FUNCHAL  (PORTO MONIZ) 
Pequeno-almoço. Saída do Hotel em direção à Ribeira Brava, Ponta do Sol e Madalena do Mar, onde temos a oportunidade de 

caminhar por uma plantação de bananeiras. Pelo planalto do Paúl da Serra, chegamos ao Porto Moniz, pitoresca vila conhecida 

pelas suas piscinas naturais resultantes da atividade vulcânica. Almoço em restaurante local, com bebidas incluídas. Continuamos 

pela costa Norte; Seixal, São Vicente e percorrendo parte da floresta Laurissilva até à Encumeada, miradouro de onde, em dias 

claros, se avista simultaneamente a costa norte e sul da ilha. No regresso ao Funchal paragem no Cabo Girão, promontório mais 

alto da Europa. Jantar e alojamento. 

 
3º DIA 27/10  4ª Feira   PC – FUNCHAL (SANTANA + NOITE TIPICA) 
Pequeno-almoço. Saída do Hotel e via Terreiro da Luta em direção ao Pico do Arieiro, o 3º pico mais alto da Madeira, com 1818 
metros de altura. A próxima paragem será no Ribeiro Frio, parque natural com possibilidade de visitar um viveiro de trutas ou 
fazer um pequeno passeio a pé por uma levada “Balcões”. Prosseguimos até Santana para uma visita às casas típicas com telhado 
em colmo. Almoço em restaurante local, com bebidas incluídas. 
Regresso ao Funchal passando pelo Santo da Serra com possibilidade de fazer um pequeno passeio pelos jardins de uma “Quinta” 
tradicional madeirense. Regresso ao hotel. Em hora a combinar saída do Hotel em direção ao Restaurante local, com ambiente 
tradicional, para um jantar típico. Será neste restaurante típico que os clientes poderão apreciar muitas das iguarias da cozinha 
regional madeirense, sem esquecer a famosa “espetada” com milho frito e outros acompanhamentos. As bebidas estão incluídas. 
Alojamento no hotel. 
 
4º DIA 28/10  5ª Feira   PC – FUNCHAL (DIA INTEIRO AO PORTO SANTO) 
Pequeno-almoço. Saida para excursão ao Porto Santo (ida e volta no mesmo dia de barco) transfers ao Porto para iniciarmos o 

nosso passeio ao Porto Santo a mais pequena ilha habitada do arquipélago da Madeira. Fica situada no oceano Atlântico, no 

extremo sudoeste europeu, a apenas 500 km da costa africana, a 1000 Km do continente Europeu. A sua principal caraterística a 

praia de areia fina e dourada estendendo-se ao longo de 9 km. Inclui almoço no Torre Praia e um passeio pela ilha do Porto Santo. 

Jantar e alojamento. 

Na impossibilidade de realizar a excursão ao Porto Santo sugerimos que embarque na Nau St. Maria, uma réplica do navio de 

Cristóvão Colombo, construída na Madeira, na vila de Câmara de Lobos. Disfrute desta viagem em pleno oceano à procura de 

golfinhos! Em seguida, dirigimo-nos a sudoeste para conhecer as falésias do Cabo Girão onde será possível nadar! Saída do porto 

do Funchal. O passeio de barco dura aproximadamente 3 horas. Regresso ao hotel, almoço. De tarde saída do Hotel em direção 

ao monumento do Cristo Rei, no Garajau. Visita às vilas de Santa Cruz e Machico, a 2ª cidade onde os Navegadores portugueses 

desembarcaram em 1419; Prosseguimos viagem até ao Caniçal, vila piscatória onde em tempos idos a caça às baleias foi a atividade 

principal (sabia que algumas cenas do filme “Mobydick” foram filmadas no mar ao largo desta vila?). Seguimos até à Ponta de São 

Lourenço, ponta mais oriental da Ilha, com uma paisagem de contrastes, com fantásticas vistas sobre o oceano Atlântico e, 

ocasionalmente, sobre a Ilha do Porto Santo. 

5º DIA 29/10  6ª Feira  MP – FUNCHAL – LISBOA (EIRA DO SERRADO, CURRAL DAS FREIRAS, JARDIM BOTANICO) 
Pequeno-almoço. Check in e saída em direção ao Pico dos Barcelos miradouro com uma vista fantástica sobre a Funchal. Depois 

até Eira do Serrado, miradouro (1094m) com vistas sobre o vale do Curral das Freiras. Almoço na estalagem Eira do Serrado.  

De tarde seguimos em direção ao Jardim Botânico do Funchal: jardim que reúne várias espécies de plantas e flores endémicas da 

Madeira e também de outras oriundas de várias partes do Mundo.   

Em hora a determinar transfer ao aeroporto. Formalidades de embarque e saída em voo de regresso a Lisboa. Chegada. Fim dos 

nossos serviços 
 
Hotel previsto: 

- Alojamento no Hotel Girassol ****4 , ou similar  

PREÇO DE VENDA POR PESSOA EM DUPLO   

pacote base   871 € 

TAXA                 TAXAS  INCLUIDAS AEPTO     39 € 

preço total taxas incluídas   910 € 

    
         suplemento quarto individual 125 € 

-  30 lugares reservados. Taxas de Aeroporto estão sujeitas a verificação / alteração ate 21 dias antes da viagem. 



Os preços incluem: 
 Transfer de chegada e partida em todas as ilhas;   
 Estadia conforme programa: 4 noites no Hotel Girassol **** ou similar; 
 9 refeições sem bebidas (exceto as referidas no descritivo dos tours) em restaurante local / hotel com menus de grupo pré-determinados de 

acordo com a gastronomia local, com pratos fixos, não incluindo bebidas nem dietas especiais.  
 Todas as visitas e entradas mencionadas no programa: 

    Visita de dia inteiro da cidade mais monte (almoço incluído com 1 bebida) 
 Visita de dia inteiro a Porto Moniz (almoço incluído com 1 bebida) 
 Visita de dia inteiro a Santana (almoço incluído com 1 bebida) 
 Jantar típico Madeirense (2 bebidas incluídas) 
 Visita de dia inteiro a Porto Santo (almoço incluído com 1 bebida) 
 Visita de meio dia Eira do Serrado, curral das Freiras e Jardim Botanico (almoço incluído com 1 bebida); 

» bebidas = (1 copo de vinho ou 1 agua ou 1 cerveja ou 1 refrigerante) 
 Guia local em todas as visitas; 
 Seguro Viagens incluindo as condições especiais para cancelamento antecipado e interrupção de viagem e cobertura complementar Covid-

19, conforme apólice que juntamos em anexo.   
 Assistência telefónica 24 horas; 
 Condições gerais conforme programação V. Tempo Europa. 

 
Excluindo: 

 Bebidas, extras de caráter pessoal na viagem, nos hotéis, nos restaurantes e todos os serviços não indicados. 
 Teste à Covid-19 

 
Outras Informações: 

 Qualquer alteração ao programa, data, número de pessoas, etc, os valores/condições estão sujeitos a alteração 

 O programa está de acordo com as regras da COVID-19 em vigor pelo que, caso haja alguma alteração às mesmas que resulte num aumento 
de valor, teremos de debitar a diferença. 

 Todos os passageiros desembarcados nos aeroportos da Região Autónoma da Madeira estão sujeitos a triagem térmica, mesmo sendo 
portadores de teste negativo para a doença COVID-19. 

 Todos os passageiros deverão ser portadores de teste PCR negativo para a doença COVID-19, efetuado nas 72 horas prévias ao embarque, 
em laboratórios certificados pelas autoridades nacionais. O respetivo relatório pode, também, ser submetido, antecipadamente, em 
conjunto, com o inquérito epidemiológico constante do endereço www.madeirasafe.com 

 O teste poderá ser realizado sem custos em várias cidades do país em entidade com protocolo com o Governo Regional da Madeira – 
informação detalhada e atualizada em https://www.madeira.gov.pt/Governo-Regional-
Madeira/ctl/Read/mid/4829/InformacaoId/66153/UnidadeOrganicaId/9/CatalogoId/0. 

 Para poder ter acesso ao teste gratuito, os interessados têm apenas que apresentar cópia do seu bilhete eletrónico ou recibo da viagem 
reservada. 

 Monitorização - Todos os passageiros serão monitorizados através de uma APP (aplicação móvel) - "Madeira Safe to Discover" da 
Autoridade de Saúde Regional, de utilização voluntária, mas recomendada, ou através de contacto telefónico.  

 Entrada na Madeira: Informações e regras de segurança (Covid-19) aos visitantes no seguinte link: http://www.visitmadeira.pt/pt-pt/info-
uteis/corona-virus-(covid-19)/informacoes-aos-visitantes-(covid-19) 

 
Cobertura Complementar Covid-19 

Se o cliente tiver um teste positivo no destino, os gastos de quarentena / tratamento serão cobertos pelo seguro de viagem de acordo com 
os limites de cada apólice (Multiviagens MIP15K – incluído por defeito nos nossos pacotes de viagem, VIP ou All Inn). 

Igualmente, caso os clientes testem positivo até 60 dias antes da viagem, o seguro irá cobrir os gastos de cancelamento da mesma. 
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