
1º DIA – 03 de Junho ASSENTIZ / LISBOA / FUNCHAL (MONTE E EIRA DO SERRADO)
Partida de Assentiz às 05H00 da manhã. Assistência nas formalidades de embarque por um elemento
da Omnitur. Partida em voo regular da TAP Portugal com destino ao Funchal, às 08H30. Chegada
prevista às 09H20. Encontro com o guia para visita de meio dia. Súbida de teleférico (opcional 11.00
Eur por pessoa) até à freguesia do Monte para visita à Igreja da Nossa Senhora do Monte, (onde se
encontra o túmulo do último Imperador da Áustria, Carlos I) e aos seus magníficos jardins públicos.
Continuação para o Miradouro da Eira do Serrado, a 1094 metros de altitude, com magnifica paisagem
sobre o Curral das Freiras. Partida para o Funchal com paragem no Miradouro do Pico de Barcelos,
vista incomparável de toda a cidade do Funchal. Almoço em restaurante local. Regresso ao hotel.
Tarde livre. Jantar com bebidas incluídas e alojamento no Hotel Orquidea ou similar.
2º DIA – 04 de Junho VISITA CIDADE / JARDIM BOTÂNICO
Pequeno-almoço hotel. Partida para visita de dia inteiro a começar no 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. Visita de uma fábrica de bordados
tradicionais, uma adega de vinhos da Madeira, para conhecer e degustar os diversos tipos de vinhos
regionais. Passeio pelo centro passando pela Praça do Município e a Igreja do Colégio, a Sé Catedral e a
Avenida Arriaga. Almoço em restaurante local com bebidas incluídas. Após o almoço visitamos o
Jardim Botânico (entrada incluída), onde podemos observar plantas de todo o mundo, seguido de
visita ao Museu de História Natural. Regresso ao hotel. Jantar com bebidas incluídas e alojamento.
3º DIA – 05 de Junho CAMARA DE LOBOS / CABO GIRÃO / PORTO MONIZ
Pequeno almoço no hotel. Partida para visita de dia inteiro. Breve paragem em Câmara de
Lobos, para conhecer a pitoresca vila piscatória. Continuação para o Cabo Girão, o promontório mais
alto da Europa, com 580 metros, e o segundo mais alto do mundo, antes de chegarmos à Vila da
Ribeira Brava, com a sua lindíssima igreja. De seguida começamos a subir em direção ao Paul da Serra,
o único planalto da ilha, a 1500 metros de altitude. Descendo para o Porto Moniz, pelo Fanal e Ribeira
da Janela, paragem num miradouro, para uma vista panorâmica da costa norte. Já em Porto Moniz,
vila piscatória conhecida pelas suas piscinas naturais. Almoço em restaurante local com bebidas
incluídas. Regresso ao Funchal pela Encumeada, montanha que separa a costa norte da costa sul, com
paragem no Miradouro do Véu da Noiva, de onde podemos observar parte da estrada antiga, escavada
na rocha. Passagem por São Vivente, atravessamos uma parte da famosa floresta Laurissilva
(classificada pela UNESCO, como património da Humanidade). Jantar (bebidas incluídas) e alojamento.
4º DIA – 06 de Junho CAMACHA / PICO DO AREEIRO / SANTANA / MACHICO
Pequeno-almoço no hotel. Dia inteiro de visita a começar pela Camacha, conhecida pela indústria do
vime e pelo folclore. Súbida ao Pico do Areeiro, o terceiro cume mais alto da ilha, (1.818m de altitude)
de onde podemos desfrutar da paisagem magnifica do maciço montanhoso. Descida para o Ribeiro
Frio, visita de um viveiro de trutas. Passeio a pé durante ao longo de uma levada, terminando no
Miradouro dos Balcões (sujeito a confirmação conforme condições meteorológicas). As levadas, canais
de irrigação de capital importância para a economia da ilha. Continuação para Santana, conhecida
pelas casas cobertas de colmo, uma das imagens tradicionais da ilha. Almoço em restaurante local com
bebidas incluídas. Após o almoço continuação para Porto da Cruz na costa norte da ilha, com paragem
no Engenho do Norte e na Casa de Rum, comprovam a produção de açúcar na Ilha da Madeira.
Passagem por Machico, breve visita ao centro da cidade, local onde desembarcaram os primeiros
navegadores. Regresso ao hotel. À noite jantar em restaurante típico, onde será servida a famosa
“espetada madeirense” enquanto apreciamos a exibição de um grupo folclórico de danças e cantares
da Madeira. Regresso ao hotel e alojamento.
5º DIA – 07 de Junho FUNCHAL / LISBOA / ASSENTIZ
Pequeno-almoço no hotel. Manhã totalmente livre para atividades de caráter pessoal. Às 16H00 transporte privativo ao
aeroporto. Formalidades de embarque e saída em voo regular da TAP com destino a Lisboa. Chegada prevista às 20H55.
Transporte privado a Assentiz.

MADEIRA
03 a 07 de Junho 2021

Quarto Duplo 790.00 Eur

Sup. Single 75.00 Eur
Preço por pessoa:

O Preço inclui: Transporte Assentiz / Aeroporto/ Assentiz, Passagem aérea classe económica em voos regulares da TAP de
Lisboa/Funchal/Lisboa, 1 peça de bagagem de porão por pessoa incluída ate 23Kg; Taxas de aeroporto (valor sujeito a alteração a confirmar à
data da emissão das Passagens aéreas); Assistência nas formalidades de embarque; Circuito em autocarro de turismo de acordo com o
itinerário; Visitas guiadas por guia durante 3 dias; Alojamento no Hotel Orquidea 3*** ou similar; 4 almoços e 4 jantares; Entradas no Jardim
Botânico e Museu de História Natural; Seguro Viagens. Grupo mínimo de 20 participantes.
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