Desde

899€
8

Dias
ref: FIT-009

Madeira

Lisboa e ilha da madeira
Guias Locais

Itinerário:

falando Português

01º Dia: Lisboa

Chegada ao aeroporto de Lisboa. Assistência e traslado ao hotel. (Caso a hora de chegada não permita ainda
o check–in, será dada a possibilidade de guardar a bagagem). Apartamento disponível após as 15h00. Hospedagem no hotel da categoria escolhida.

02º Dia: Lisboa

Após o café da manhã, pick up para circuito regular de
meio-dia à descoberta da cidade das sete colinas, seus
monumentos, praças e avenidas. Tarde livre. À noite
traslado a um restaurante típico para jantar e assistir ao
show de fados. Regresso ao hotel e hospedagem.

03º Dia: Lisboa / Funchal

Café da manhã e traslado para o aeroporto. à chegada ao Funchal. Assistência e traslado ao hotel. Resto de dia livre para
descobrir as belezas desta cidade.

04º Dia: Funchal

Café da manha e saída para meio-dia de visita de cidade
percorrendo os pontos de interesses da cidade como: o
mercado com a sua exposição de flores, frutos e variedades de peixe. Visita à Fabrica de Bordados tradicionais
da Madeira para conhecer esta delicada arte. De seguida, subida até à Vila do Monte, de onde terá uma vista
incomparável sobre o Funchal. Poderá aproveitar para
efetuar a descida no típico carro de cesto (opcional). De
regresso ao Funchal, passagem pela Adega de Vinhos
Oliveiras. Tarde livre. À noite, saída para jantar típico, saboreando a famosa espetada madeirense e apreciando o
folclore da Madeira.

05º Dia: Funchal / Porto Moniz / Funchal

Café da manhã e saída para visita de dia inteiro a Porto
Moniz. Uma visita completa pela zona oeste da Madeira,
visitando a vila piscatória de Câmara de Lobos. Seguindo

Preços por pessoa

ao longo da costa sul, uma parada no Cabo Girão, o mais
alto da Europa com 580 metros, antes de chegarmos à
Vila da Ribeira Brava, com a sua Igreja e o seu Mercado. Seguimos pelo litoral com destino a Porto Moniz vila
piscatória muito conhecida pelas suas piscinas naturais,
onde será servido o almoço num restaurante local. O regresso à cidade do Funchal será pela Encumeada, montanha que separa a costa norte da costa sul, com parada
no Miradouro Véu da Noiva, onde podemos contemplar
uma majestosa queda de água, e observar a antiga estrada escavada na rocha, agora não recomendada ao
trânsito. Passando por São Vicente, se atravessa a famosa floresta Laurissilva (classificada pela UNESCO, como
Património Mundial da Humanidade). Hospedagem.

06º Dia: Funchal/ Santana / Funchal

Café da manhã. Partida em direção à Camacha, local conhecido pela indústria do vime e pelo seu folclore. Subida até ao Pico do Arieiro, o terceiro cume mais alto da
ilha, (1.818m de altitude) de onde poderá desfrutar da
luxuriante paisagem montanhosa. Descida até ao Ribeiro Frio, onde poderá fazer um passeio a pé de 25 minutos ao longo de uma levada (canais de irrigação da ilha),
permitem uma incrível comunhão com a natureza. Saída
para a costa norte até o Faial (almoço). Continuação do
passeio até Santana, conhecida pelas casas cobertas de
colmo, uma das imagens tradicionais da ilha. Regresso
ao Funchal visitando Porto da Cruz, Portela e Machico,
local onde desembarcaram os primeiros navegadores.
Hospedagem.

07º Dia: Funchal / Lisboa

Café da manhã. Traslado ao aeroporto. À chegada a Lisboa assistência e traslado ao hotel. Hospedagem

Datas de
chegada a Lisboa

Jan a Mar + Nov e Dez: Terça-feira, Sextafeira e Sábado até 18 Dez;
Abr a Out: Diário.

Incluso:

• Traslados aeroporto / Hotel / Aeroporto
ou vice-versa;
• 3 noites em Lisboa com café da manhã,
na categoria de hotel escolhido;
• 4 noites no Funchal com café da manhã,
na categoria de hotel escolhido;
• Meio-dia visita de cidade em Lisboa;
• Show de fados com jantar;
• Tour dia inteiro a Porto Moniz com al
moço;
• Tour dia inteiro a Santana com almoço;
• Meio-dia visita de cidade Funchal;
• Noite Tipica com jantar regional e Folclore.

Não incluso:

• Passagem aérea;
• Despesas de carater pessoal;
• Taxa turística em Lisboa.

Nota

Por questões operativas a ordem dos tours poderá
ser alterada

08º Dia: Lisboa / Brasil

Café da manhã. Em hora a determinar traslado ao
aeroporto. (Check out no hotel até às 12h00).

Fim dos nossos serviços.

(Em Euros):

Datas de Partida

04 JAN A 20 MAR
+ 01 NOV A 18 DEZ

21 MAR A 20 ABR
+ 01 JULHO A 25 AGO

21 ABR A 30 JUN
+ 26 AGO A 31 OUT

Hotel Roma + Hotel Dorisol Florasol ou similar ***
Em duplo
Suplemento single

899€
489€

1.046€
587€

1.059€
612€

Hotel Lutecia + Hotel Alto Lido ou similar ****
Em duplo
Suplemento single

999€
568€

1.122€
638€

1.149€
693€

Suplemento Festa da flor 30 de Abril a 24 Maio: 176€/ por pessoa em duplo; 149€ suplemento single. Valor a adicionar ao pacote acima indicado.

Madeira 2020/2021

Lisboa

Desde

1.353€
11

Dias
ref: FIT-013

Madeira

As ilhas portuguesas
Guias Locais

Itinerário:

falando Português

01º Dia: Lisboa

Chegada ao aeroporto de Lisboa, assistência e traslado
ao hotel. Quarto disponível após as 15h. (Caso a hora de chegada não permita ainda o check in, será dada a possibilidade de
guardar a bagagem). Restante dia livre. Hospedagem.

02º Dia: Lisboa

Café da manhã no hotel e saída para visita panorâmica aos pontos turísticos mais importantes da cidade de Lisboa: as principais
avenidas e praças, a Torre de Belém, o Mosteiro dos Jerónimos,
etc. Tarde livre.

03 º Dia: Lisboa / Ilha de São Miguel

Café da manhã e traslado para o aeroporto. À chegada assistência e traslado ao hotel em Ponta Delgada. Restante dia Livre para
descobrir a pé as ruas, praças e a marina desta bonita cidade. Hospedagem.

04º Dia: Ponta Delgada / Vale das Furnas / Ponta
Delgada

Café da manhã. Saída pela manhã em direção à cidade de
Ribeira Grande, onde irá percorrer as principais ruas da cidade, passando por vários exemplos de arquitetura Barroca
dos séculos XVII e XVIII. De seguida parada na fábrica de Chá
Gorreana, uma dos únicos exemplos na Europa, onde poderá observar a paisagem e provar o famoso chá açoriano.
Antes de chegar ao vale das Furnas, parada no Miradouro
do Pico do Ferro onde poderá avistar a Lagoa das Furnas e a
sua vila. Ao chegar à lagoa, poderá visitar as Caldeiras onde
se cozinha o tradicional Cozido à Portuguesa com o vapor
da terra. O almoço será serviço de seguida num restaurante
local. De tarde, visita ao Parque Terra Nostra, o famoso jardim botânico com piscinais termais, ricas em ferro, dando
uma cor amarelada às suas águas. Depois de um passeio
no jardim, poderá, se desejar, banhar-se nas águas com poderes curativos. Antes de regressar a Ponta Delgada, visita
ao centro da vila para observar as fumarolas das Furnas.

05º Dia: Ponta Delgada / Sete Cidades /
Ponta Delgada

Café da manhã no hotel e saída de Ponta Delgada em direcção à zona mais ocidental da ilha, onde as montanhas e
lagoa das Sete Cidades estão situadas. Parada no miradouro
da Vista do Rei, uma das mais importantes vistas panorâmicas da ilha, de onde se pode observar a famosa lagoa, adormecida dentro de uma enorme cratera vulcânica. Descida
até à vila das Sete Cidades. O regresso a Ponta Delgada parada para visita às estufas de ananás, para conhecer o modo
peculiar como esta fruta tropical é cultivada nos Açores. Irá
aproveitar para saborear o famoso licor de ananás (mediante disponibilidade do fornecedor). Tarde livre.

06 º Dia: São Miguel / Ilha da Madeira

Café da manhã e traslado para o aeroporto. À chegada, assistência e

Preços por pessoa (Minimo 2 pessoas)

(Em Euros):

traslado ao hotel no Funchal. Restante de dia livre para descobrir as belezas desta bela cidade. Hospedagem.

07 º Dia: Funchal

Café da manhã no hotel e saída para visita panorâmica aos
pontos turísticos mais importantes da cidade do Funchal,
dos seus imponentes monumentos, praças e avenidas.
Terá oportunidade de subir até à Vila do Monte, de onde
terá uma vista incomparável de toda a cidade do Funchal,
autentico anfiteatro natural. Tarde livre. À noite, saída para
jantar típico onde terá oportunidade de saborear a famosa
espetada madeirense e apreciando o folclore da Madeira,
numa “noite típica”.

08 º Dia: Funchal / Porto Moniz / Funchal

Café da manhã e saída para visita de dia inteiro a Porto
Moniz. Uma visita completa pela zona oeste da Madeira,
visitando a vila piscatória de Câmara de Lobos. Seguindo ao
longo da costa sul, uma parada no Cabo Girão, o mais alto
da Europa com 580 metros, antes de chegarmos à Vila da
Ribeira Brava, com a sua Igreja e o seu Mercado. Seguimos
pelo litoral com destino a Porto Moniz vila piscatória muito
conhecida pelas suas piscinas naturais, onde será servido
o almoço num restaurante local. O regresso à cidade do
Funchal será efetuado pela Encumeada, montanha que separa a costa norte da costa sul, com parada no Miradouro
Véu da Noiva, onde podemos contemplar uma majestosa
queda de água, e observar a antiga estrada escavada na
rocha, agora não recomendada ao trânsito. Passando por
São Vicente, se atravessa a famosa floresta Laurissilva
(classificada pela UNESCO, como Património Mundial da
Humanidade). Hospedagem.

09 º Dia: Funchal / Santana / Funchal

Segunda-Feira, Quinta-Feira e Domingo
Até 18 Dez.

Incluso:

• Traslados aeroporto /Hotel / Aeroporto
• 3 noites com café da manhã em Lisboa,
Hotel Roma ou similar
• 3 noites com café da manhã em Ponta
Delgada, Hotel Royal Garden ou similar
• 4 noites com café da manhã Funchal, Hotel Alto Lido ou similar
• Meio-dia visita de cidade em Lisboa
• Tour dia inteiro com almoço ao Vale das
Furnas
• Tour de meio-dia à Lagoa das Sete Cidades
• Tour dia inteiro com almoço a Porto Moniz
• Tour dia inteiro com almoço a Santana
• Meio-dia visita de cidade Funchal
• Noite Tipica Madeirense

Não incluso:

• Passagem aérea;
• Despesas de carater pessoal;
• Taxa turística em Lisboa.

Nota

Por questões operativas a ordem dos tours poderá
ser alterada

Café da manhã. Partida em direção à Camacha, local conhecido
pela indústria do vime e pelo seu folclore. Subida até ao Pico do
Arieiro, o terceiro cume mais alto da ilha, (1.818m de altitude) de
onde poderá desfrutar da luxuriante paisagem montanhosa. Descida até ao Ribeiro Frio, onde poderá fazer um passeio a pé de 25
minutos ao longo de uma levada (canais de irrigação da ilha), permitem uma incrível comunhão com a natureza. Saída para a costa
norte até o Faial (almoço). Continuação do passeio até Santana, conhecida pelas casas cobertas de colmo, uma das imagens tradicionais da ilha. Regresso ao Funchal visitando Porto da Cruz, Portela
e Machico, local onde desembarcaram os primeiros navegadores.
Hospedagem.

10 º Dia: Ilha da Madeira / Lisboa

Café da manhã e em hora a determinar localmente, transporte ao
aeroporto. À chegada, assistência e traslado ao hotel em Lisboa.
Hospedagem.

11º Dia: Lisboa / Brasil

Café da manhã no hotel. Em hora a determinar traslado ao
aeroporto. (Check out no hotel até às 12h00).

Fim dos nossos serviços.

04 JAN A 20 MAR
+ 04 NOV A 18 DEZ

Datas de Partida

Datas de
chegada a Lisboa

21 MAR A 28 MAI
+ 07 OUT a 03 NOV

29 MAI A 06 OUT

Hotel Roma + htl Royal Garden + Hotel Alto Lido ou similar
Em duplo
Suplemento single

1.353€
569€

1.527€
714€

1.569€
765€

Suplemento Festa da flor 30 de Abril a 24 Maio: 176€/ por pessoa em duplo; 149€ suplemento single. Valor a adicionar ao pacote acima indicado.

Madeira 2020/2021

Açores

Desde

938€
5

Dias

Madeira

Madeira Select
Guias Locais

Itinerário:

falando Português

01º Dia: Madeira

Chegada ao aeroporto da Madeira e traslado até à cidade do Funchal. Quarto disponível após as 15h00 (caso
a hora de chegada não permita ainda o check-in, será
dada a possibilidade de guardar a bagagem). Tempo livre
para atividades pessoais. À noite, o nosso motorista irá
levá-lo a conhecer a gastronomia madeirense. Irá jantar
num restaurante típico onde terá oportunidade de assistir a um show de folclore tradicional e saborear a tradicional espetada madeirense e o milho frito entre outras
iguarias gastronômicas.

02º Dia: Funchal & Monte

Café da manhã. Partida para visita à cidade do Funchal
onde terá oportunidade de visitar o interessante Mercado
dos lavradores onde as flores e frutos convidam a entrar
e visitar. Chegada à estação do teleférico que nos levará
ao Monte, aqui o destaque é a magnífica vista panorâmica
sobre a cidade do Funchal e o mar que os 550 metros de
altitude têm para oferecer. O ar mais fresco está suspenso
no ar e um ambiente calmo é, para alguns, um valor acrescentado que o Monte tem para oferecer. É nesta localidade
também que os famosos Carros de cesto que descem a um
ritmo alucinante pelas ruas ingremes do Monte (opcional,
não incluído). A descida em carro de cesto é só para os mais
radicais! De regresso ao Funchal, parada numa Cave de Vinhos para prova dos vários tipos de Madeira. terá almoço
(incluído) e à tarde, passeio em Catamaran ao largo da Ilha
avistando a sua paisagem fabulosa, tendo ainda a possibilidade de avistamento de golfinhos, baleias e tartarugas.
Regresso ao hotel em Funchal e hospedagem.

03º Dia: Funchal/ Santana/ Funchal

Café da manhã. Viagem com destino ao Pico do Arieiro, um
dos picos mais altos da ilha com 1.818 metros de onde poderá
desfrutar da luxuriante paisagem montanhosa. Descida para
Ribeiro Frio onde terá oportunidade de conhecer uma levada

Preços por pessoa
Datas de Partida

(canais de irrigação da ilha), e onde poderá fazer uma caminhada de apenas 25 minutos ao longo de um destes canais em
constante comunhão com a natureza (opcional). A viagem prossegue em direção ao Faial, onde terá lugar o almoço (incluído).
Após o almoço, continuação até Santana, na zona este da ilha,
conhecida pelas suas casas típicas cobertas de colmo que se
tornaram imagem tradional da Ilha da Madeira. Prosseguimos
em direção ao Porto da Cruz com parada para passeio e prova
de rum no Engenho local (degustação incluída). Em seguida,
parada em Machico, a primeira capital da Madeira e local onde
desembarcaram os primeiros navegadores que descobriram a
ilha em 1420. Regresso ao hotel em Funchal e hospedagem.

04º Dia: Funchal / Porto Moniz/ Funchal

Café da manhã. Uma visita completa pela zona oeste da
Madeira, visitando a vila piscatória de Câmara de Lobos.
Seguindo ao longo da costa sul da Ilha, uma parada no
Cabo Girão que constitui uma das mais altas arribas do
mundo, devendo o seu nome ao fato de ter sido o ponto
onde terminou o giro da primeira viagem de reconhecimento da ilha, aquando da sua descoberta. O Cabo Girão
é o mais alto da Europa com 580 metro de altura e oferece
uma vista extraordinária. Continuação até à Ribeira Brava
e visita. Passagem por Ponta do Sol e Calheta com a sua
praia de areia trazida do deserto Africano. A viagem segue
até ao Paúl da Serra onde terá vistas deslumbrantes sobre toda a ilha. Descida até à costa Norte até Porto Moniz
onde almoçará num restaurante local (almoço incluído) e
terá ainda a oportunidade de visitar as famosas piscinas
naturais. Continuação até São Vicente. Antes de iniciarmos
a descida de regresso à costa Sul, parada na Encumeada
montanha que separa a costa norte da costa sul, de onde,
em dias claros, se pode desfrutar de belos panoramas sobre ambas as vertentes da ilha. Regresso ao Funchal ao
final da tarde e hospedagem.

Datas de
chegada à Ilha da Madeira

De Domingo a Quinta-feira de 05 Jan a
20 DEZ

Incluso:

• Carro privativo com motorista de turismo
exclusivo;
• 4 noites com café da manhã na categoria
de hotel escolhido;
• Tour de dia inteiro a Funchal & Monte
com almoço e cruzeiro;
• Tour de dia inteiro a Santana com almoço;
• Tour de dia inteiro a Porto Moniz com almoço;
• Noite típica com jantar.

Não incluso:

• Passagem aérea;
• Despesas de carater pessoal.

Nota

Por questões operativas a ordem dos tours poderá
ser alterada

05º Dia: Madeira

Café da manhã. Em hora a determinar, transporte ao
aeroporto (quarto disponível até às 12h00).

Fim dos nossos serviços.

(Em Euros):

04 JAN A 29 FEV
+ 01 NOV A 18
DEZ

01 MAR A 03 ABR
+ 13 A 24 ABR

04 A 12 ABR +
25 ABR A 24 MAI +
19 JUN A 15 SET

25 MAI A 28 JUN +
16 SET A 31 OUT

HOTEL Alto Lido ou similar ****
Em duplo
Suplemento single

938€
232€
71€
129€

Noite extra/ pessoa em Duplo

Noite extra single

1.008€
278€
87€
152€

1.014€
301€
91€
165€

1.002€
284€
89€
159€

HOTEL Pestana Carlton Madeira ou similar *****
Em duplo
Suplemento single

Noite extra/ pessoa em Duplo

Noite extra single

1.005€
253€
83€
143€

1.046€
353€
96€
182€

1.082€
347€
100€
187€

1.064€
365€
90€
162€

Suplemento Festa da flor 30 de Abril a 24 Maio: 176€/ por pessoa em duplo; 149€ suplemento single. Valor a adicionar ao pacote acima indicado.

Madeira 2020/2021

Açores

extensão à ilha da madeira
Extensão à Ilha da Madeira

Desde

01º Dia: Funchal

Chegada ao aeroporto da Madeira. Assistência e
traslado ao Hotel. (Caso a hora de chegada não permita
ainda o check-in, será dada a possibilidade de guardar a
bagagem). Tempo livre para atividades pessoais.

03º Dia: Funchal

Café da manhã. Dia livre para atividades pessoais. Sugerimos passeio opcional a Porto Moniz ou a Santana.

02º Dia: Funchal

04º Dia: Funchal

Café da manhã no hotel e saída para visita panorâmica
aos pontos turísticos mais importantes da cidade do
Funchal, dos seus imponentes monumentos, praças e
04 JAN A 29 FEV
+ 01 NOV A 18
DEZ

Datas de Partida

| Ref.: FIT-008 | 4 Dias

avenidas. Terá oportunidade de subir até à Vila do Monte,
de onde terá uma vista incomparável de toda a cidade do
Funchal, autentico anfiteatro natural. Tarde livre. Hospedagem.

Itinerário:

Preços por pessoa (Em Euros):

228€

Café da manhã no hotel. Em hora a determinar traslado ao aeroporto. (Check out do hotel até às 12h00).

Fim dos nossos serviços.
01 MAR A 03
ABR
+ 13 A 24 ABR

04 A 12 ABR
25 MAI A 28 JUN
+ 25 ABR A 24 MAI
+ 16 SET A 31
OUT
+ 29 JUN A 15 SET

Hotel Dorisol Florasol ou similar ***

Extensão Opcional

Esta extensão pode ser reservada para qualquer
dia da semana e desde qualquer cidade antes ou
depois do seu circuito. Não inclui parte aérea.

Datas de
chegada ao Funchal

Diárias até 23 Dez.

Traslados no
Funchal

Traslado Aeroporto/ Hotel ou vice versa
com assistência. Preços por pessoa viajando com uma mala.
1 pax: 36 € / 2 pax: 23 € / 3 a 8 pax: 19 €.

Em duplo
Suplemento single
Noite extra / pessoa em duplo
Noite extra em Single

228 €
162 €
58 €
96 €

262 €
197 €
72 €
120 €

383 €
310 €
80 €
151 €

275 €
214 €
75 €
130 €

423 €
333 €
91€
165 €

328 €
246 €
89€
159 €

HOTEL Alto Lido ou similar ****
Em duplo
Suplemento single
Noite extra / pessoa em duplo
Noite extra em Single

288 €
206€
71 €
129 €

332 €
241 €
87 €
152€

HOTEL Pestana Carlton Madeira ou similar *****
Em duplo
Suplemento single
Noite extra / pessoa em duplo
Noite extra em Single

324 €
222 €
83 €
143 €

354 €
297 €
96 €
182 €

482 €
379 €
100 €
187 €

368 €
306 €
90 €
162 €

Suplemento Festa da flor 30 de Abril a 24 Maio: 176€/ por pessoa em duplo; 149€ suplemento single. Valor a adicionar ao pacote acima indicado.

Ilha da Madeira (Excursões Opcionais)
Circuitos regulares com partida do Funchal:
Tour

Guias Locais
falando Português

Duração

Saídas

Horário

Preço

Meio dia.

Exceto dia 25 Dez e 01 Jan

Quintas e sábados.

08h30

35 €

Dia
inteiro.

Funchal-City tour. Descubra os principais monumentos da capital madeirense. Desfrute das maravilhas

do Mercado, com uma exposição permanente de flores, vegetais, frutos e variedades de peixe da Ilha. Visita a
uma Fábrica de Bordados tradicionais da Madeira para conhecer esta delicada arte. De seguida, subida até à Vila
do Monte, de onde terá uma vista incomparável de toda a cidade do Funchal. Poderá aproveitar para efetuar a
descida no típico carro de cesto (opcional). De regresso ao Funchal, passagem pela Adega de Vinhos Oliveiras.

Porto Moniz. Uma visita completa pela zona oeste da Madeira, visitando a vila piscatória de Câmara de Lobos.

Seguindo ao longo da costa sul, uma parada no Cabo Girão, o mais alto da Europa com 580 metros, antes de chegarmos à Vila da Ribeira Brava, com a sua Igreja e o seu Mercado. Seguimos pelo litoral com destino a Porto Moniz
vila piscatória muito conhecida pelas suas piscinas naturais, onde será servido o almoço num restaurante local.
O regresso à cidade do Funchal será pela Encumeada, montanha que separa a costa norte da costa sul, com parada no Miradouro Véu da Noiva, onde podemos contemplar uma majestosa queda de água, e observar a antiga
estrada escavada na rocha. Passagem por São Vicente, se atravessa a famosa floresta Laurissilva (classificada
pela UNESCO, como Património Mundial da Humanidade).

Santana. Partida em direção à Camacha, local conhecido pela indústria do vime e pelo seu folclore. Subida

até ao Pico do Arieiro, o terceiro cume mais alto da ilha (1.818m de altitude) de onde poderá desfrutar da luxuriante paisagem montanhosa. Descida até ao Ribeiro Frio, onde poderá fazer um passeio a pé de 25 minutos
ao longo de uma levada (canais de irrigação da ilha), em comunhão com a natureza. Saída para a costa norte
até o Faial (almoço). Continuação do passeio até Santana, conhecida pelas casas cobertas de colmo, uma das
imagens tradicionais da ilha. Regresso ao Funchal visitando Porto da Cruz, Portela e Machico, local onde desembarcaram os primeiros navegadores.

Inclui
almoço

Terças, quintas e
sábados.

Exceto dia 25 Dez e 01 Jan

08h15

66 €

Dia
inteiro.

Segundas, quartas e
sextas.

08h15

66 €

Segundas e quartas.

14h00

40 €

19h15

52 €

08h00

189 €

Inclui
almoço

Exceto dia 25 Dez e 01 Jan

Meio dia

Exceto dia 25 Dez e 01 Jan

Curral das Freiras. A visita começa pelo Pico dos Barcelos, um dos melhores miradouros sobre a cidade

do Funchal, um anfiteatro natural. A vista sobre toda a cidade é incomparável. A viagem prossegue em direção
ao Miradouro da Eira do Serrado a 1094 metros de altitude, de onde se desfruta de uma deslumbrante paisagem sobre o Curral das Freiras, vila situada num profundo vale. Descida até ao centro para saborear uma das
bebidas madeirenses mais apreciadas – Ginja.

Noite Tipica com jantar. Um ambiente de festa, gastronomia e danças tradicionais juntos numa noite

Aprox.

Ilha de Porto Santo. Embarque no Ferry “Lobo Marinho” com destino ao Porto Santo. Chegada e início
da visita panorâmica da ilha denominada “Ilha Dourada”, tão espantosamente diferente da ilha da Madeira.
Excursão à volta à ilha – Miradouro da Portela, Pico do Castelo, Fonte de Areia, Miradouro Pico das Flores, Calheta, visita à Casa museu Cristóvão Colombo. Almoço incluído. Tarde livre. Regresso em ferryboat ao Funchal.

Dia
inteiro.

inesquecível! Delicie-se com os sabores típicos da Madeira: prove a “Espetada Madeirense” acompanhada de
3 hrs.
milho frito. Espetáculo folclórico de danças e cantares da Madeira.
Inclui Jantar

Nota: Os circuitos realizam-se com o mínimo de 2 participantes

Madeira 2020/2021

Inclui
almoço

Quintas e Sábados.

Exceto dia 24, 25, 31 Dez e
01 Jan

Segundas, quartas,
quintas, sábados e
domingos

Exceto dia 25 Dez e 01 Jan

O Arquipélago da Madeira é um despertar de mil vontades.
Aqui, pode apreciar as paisagens, a gastronomia e a cultura, e pode viver momentos de pura surpresa e diversão,
praticando as mais diversas atividades junto da tão mágica natureza.
Aqui, os caminhos das montanhas levam-no às nuvens – e mais além. Descubra o paraíso ao mergulhar numa ribeira fresca ou a caminhar ao lado de uma levada. Respire o ar puro a 1800 metros de altitude ou ao longo de 9 km de
praia ao nível do mar. As aventuras esperam por si, mas o descanso também.
Em qualquer altura do ano, não precisa de ter cuidados especiais na hora de fazer as malas… Há um clima ameno e
convidativo à sua espera.

Condições Gerais
Resumo Condições Gerais Roteiros Internacionais: Os itinerários, preços e condições estão detalhados em nossos cadernos Europa e
Portugal 2020 editados em dezembro de 2019, em caso de divergência de preços deste catálogo e o nosso site www.lusanova.com.br,
prevalece os preços em www.lusanova.com.br. Todos os roteiros e preços estão sujeitos a alterações sem prévio aviso. Este informativo
é destinado exclusivamente ao mercado profissional de agentes de viagens. Reservamo-nos o direito de corrigir eventuais erros de
publicação deste material.

www.lusanova.com.br
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