
  

1º DIA – LISBOA | FUNCHAL
Partida de Santarém em hora e local a combinar em direção a Lisboa. Comparência no 
aeroporto 2 horas antes da partida. Assistência nas formalidades de embarque e partida em 
voo directo TAP pelas 13h30 com destino ao Funchal, com chegada prevista para as 15h15. 
Transfere ao restaurante para almoço. Pela tarde, visita do Miradouro da Eira do Serrado 
com vista do Curral das freiras. De regresso à cidade do Funchal será efetuada uma paragem 
no Miradouro do Pico de Barcelos. Jantar e alojamento no hotel.

2º DIA – PORTO MONIZ
Pequeno almoço no hotel. Dia inteiro de visita. Partida para a Câmara de Lobos, breve 
paragem no centro desta pitoresca vila piscatória. Ao longo da costa sul efetuamos uma 
paragem no Cabo Girão e na Vila da Ribeira Brava. Subida em direção ao Paul da Serra e 
descida para o Porto Moniz, com paragem nos miradouros para uma vista panorâmica. 
Almoço em restaurante local. O regresso à cidade do Funchal será feito pela Encumeada, 
com paragem no Miradouro do Véu da Noiva, passando por São Vicente e por uma parte da 
famosa floresta Laurissilva (Classificada pela UNESCO, como património Mundial da 
Humanidade). Jantar Típico Madeirense, com espetadas regionais e animação folclórica. 
Regresso ao Hotel e alojamento. 

3º DIA – PORTO SANTO
Pequeno almoço no hotel. Transfere ao porto do Funchal. Viagem em Ferryboat (cerca de 
2h30) com destino à ilha de Porto Santo. Transfere de chegada, desde o porto ao centro. 
Continuação para volta à Ilha, visitando o Miradouro da Portela, Serra de fora, Serra de 
Dentro, Pedragal, Camacha, Pico Castelo, Calheta, Pedras Petras. Almoço Buffet em 
restaurante local. Tarde livre. Pelas 17h00, transfere ao porto para embarque em ferryboat 
para regresso ao Funchal. Transfere ao hotel. Jantar e alojamento no hotel.

4º DIA – FUNCHAL
Pequeno almoço no hotel. Visita da cidade do Funchal. Visita a pé do famoso Mercado dos 
Lavradores, uma verdadeira explosão de cor e sensações únicas, para observar a venda de 
flores, legumes, frutas tropicais, bem como as diversas variedades de peixe da ilha. 
Continuação pelas ruas do Funchal, passando pela Praça do Município, Igreja do Colégio, a 
Catedral, a Avenida Arriaga. Com destaque para os Jardins de São Francisco (municipal) e 
dos jardim de Santa Catarina. Prova de vinhos da Madeira. Almoço em restaurante local. 
Pela tarde,  Zona Velha do Funchal, com pinturas artísticas a decorarem as portas dos bares. 
Possibilidade de subida ou descida do teleférico (não incluído) até á freguesia do Monte, 
para visitar a Igreja de Nossa Senhora do Monte e os seus magníficos jardins. Neste local 
tem a possibilidade de descer nos famosos carros de cesto (não incluído). Regresso a o hotel 
para jantar e alojamento.

5º DIA – FUNCHAL | LISBOA
Pequeno almoço no hotel.  Visita a Camacha, local conhecido pela industria do vime e pelo 
seu folclore. Em seguida subiremos ao Pico do Areeiro, descendo ao Ribeiro Frio, 
visitaremos um viveiro de Trutas, seguido de um passeio a pé ao longo de uma levada para 
apreciar a Laurissilva. Continuação do passeio até Santana, conhecida pelas casas cobertas 
de Colmo. Almoço num restaurante local. Visita da cidade de Machico. Em hora a combinar 
transporte para o aeroporto. Formalidades de embarque e partida às 21H55, em voo TAP, 
com chegada prevista a Lisboa às 23H30. Transfere para Santarém.

OMNITUR AGENCIA DE VIAGENS | GRUPO GEA PORTUGAL
Rua Capelo e Ivens 69 - 2000-039 Santarém - PORTUGAL
Phone: +351 243327120 / Email: santarem@omnitur.pt

IATA 64202390 /  NIF: 501 453 318

Inclui: Transporte Santarém/Lisboa/Santarém em autocarro privado; Passagens aéreas com taxas 
incluídas e 1 mala de porão até 23kg; Alojamento no Hotel Dom Pedro Garajau 3* em regime de Meia 
Pensão com bebidas; Almoços conforme percurso com bebidas; Transporte em autocarro privado 
para todo o percurso; Guia local para todo o percurso; Ferryboats de ida e volta a Porto Santo 
incluídos; Seguro de viagem. Não inclui: taxa turística de 1.00€/pax/dia; despesas de carácter pessoal 
ou não mencionadas como incluídas. Grupo mínimo de 30 pessoas. 

Preço por pessoa em quarto duplo    780,00€
Suplemento quarto individual  +80,00€

MADEIRA E PORTO SANTO
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