
Rural e ao mesmo tempo urbana. É assim que se define esta Ilha!

A Madeira atrai visitantes de todo o Mundo. A gastronomia, história, fauna e flora 
fazem deste palco uma autêntica pérola banhada pelo Oceano Atlântico. O clima ameno 
e temperado faz com que seja o destino ideal em qualquer altura do ano.

Logo à saída do aeroporto, enquanto não se chega ao centro da cidade, o aglomerado 
de casas pelas colinas e montes faz-nos perceber que o Funchal é afinal muito mais do 
que esperávamos.
A ruralidade dos montes contrasta com a modernidade da Marina e do centro com toda 
a zona comercial, ou mesmo com o potencial turístico do Lido. A capital do arquipélago 
da Madeira tem 76 quilómetros quadrados e mais de 100 mil habitantes, distribuídos 
por dez freguesias. 
Banhada pelo Oceano Atlântico, a cidade deve o nome aos seus primeiros povoadores que, 
quando ali desembarcaram, encontraram muito funcho, uma erva com cheiro adocicado. 
Ainda hoje, quem lá vai não volta sem provar os famosos rebuçados de funcho e claro, o 
delicioso bolo do caco, as lapas ou as espetadas. 

CIRCUITO DE 5 DIAS
VIAGEM COMPLETA À ILHA DA MADEIRA
 

ABRIL A OUTUBRO

2022

À DESCOBERTA 
MADEIRA



1º DIA - LISBOA / FUNCHAL - (MONTE E EIRA DO SERRANO)
Comparência no aeroporto 2 horas antes da partida. Assistência nas formalidades de embarque.
Partida em voo regular , directo , da TAP Air Portugal com  destino á Ilha da Madeira.
Após a chegada ao aeroporto internacional Cristiano Ronaldo , e recolha da bagagem,  encontro 
com o nosso guia , para transporte privativo para o hotel. Chegada, check in e  almoço.
Nesta tarde vamos explorar  o centro histórico do Funchal: uma área de ruas pitorescas, 
de artesanato, restaurantes e monumentos com uma história singular, que reflete o modo 
de viver e a cultura da cidade insular. Está também incluída a subida ao Monte,  no topo 
da montanha! Com vista para o núcleo central do Funchal, a 550 metros acima do nível do 
mar, o Monte tem uma vegetação exuberante, e é um local igualmente  imperdível . A Igreja 
de Nossa Senhora do Monte e os  magníficos jardins públicos merecem uma visita.
Continuação da visita, em  direção ao Miradouro da Eira do Serra do, a 1094 metros de 
altitude, com uma vista  deslumbrante sobre o vale do Curral das Freiras, uma pequena 
aldeia nas montanhas, isolada até meados do século passado, refúgio das freiras do 
Convento de Santa Clara que fugiam dos piratas, quando a ilha era atacada. 
No regresso à cidade do Funchal terá ainda oportunidade desde o miradouro do Pico dos 
Barcelos ,  de  desfrutar da vista incomparável de toda a baia e cidade do Funchal .
Jantar e alojamento  no Hotel.

2º DIA - ILHA DA MADEIRA 
FUNCHAL / JARDIM BOTÂNICO
Após o pequeno-almoço  no hotel, saída em direção ao centro histórico da cidade, com  
visita ao Mercado dos Lavradores, uma paragem obrigatória na visita, pela montra de 
produtos locais (flores, frutas tropicais, legumes, peixes); um local a fervilhar  de vida e de 
locais,  um ambiente  único , de sensações e de muita cor.
Muito perto do Mercado dos Agricultores, está a Rua Dr. Fernão de Ornelas, uma das mais 
importantes artérias do centro da cidade, de comércio local e muita animação.
De seguida visita a um dos principais e mais antigos fabricantes e exportadores do Bordado 
Madeira, um património histórico e cultural da nossa Pérola do Atlântico. Mundialmente 
conhecido, o Bordado Madeira é um trabalho manual feito por mãos altamente caprichosas 
e habilidosas das bordadeiras locais, que há cerca de 150 anos transpõem para o tecido a 
beleza de um bordado singular. Continuação das visitas , agora para conhecer  o vinho da 
Madeira, o produto principal da economia da Região Autônoma da Madeira e o símbolo da 
Madeira em todo o mundo , numa adega  de vinhos Madeira com degustação  dos  diversos  
tipos de vinhos regionais.
A manhã termina com um agradável passeio pedestre pelas movimentadas artérias do 
Funchal, visitando a Praça do Município e a Igreja do Colégio, um dos mais interessantes 
exemplares artísticos deixados pelos Jesuítas em Portugal, a Sé Catedral e a Avenida 
Arriaga. Depois do almoço em restaurante local, seguimos para o Jardim Botânico , com 
maravilhosas paisagens sobre a cidade do Funchal, localizado numa das mais peculiares 
quintas da cidade, a Quinta do Bom Sucesso, de 1881, da  família Reid que criou o jardim 
como o seu parque privativo. O jardim cobre uma área de 80.000 m² e alberga uma 
fascinante coleção de espécies de variadíssimas plantas de todo o mundo, e uma zona de 
pesquisa e conservação.
Regresso ao hotel, para jantar e alojamento

3º DIA - ILHA DA MADEIRA
CÂMARA DE LOBOS / CABO GIRÃO / RIBEIRA BRAVA / PAÚL DA SERRA / PORTO 
MONIZ / ENCUMEADA / SÃO VICENTE
Após o pequeno-almoço, saída em direção a Câmara de Lobos, pitoresca vila piscatória 
e bastante pitoresca , eternizada num dos quadros pintados pela mão do próprio Winston 
Churchill: a Baia de Camara de Lobos. Por este motivo os habitantes fizeram questão de o 
homenagear num dos Miradouros da cidade, dando-lhe  o seu nome ;  e mais recentemente 
também  a Pousada histórica , na mesma baia, recordou  a memória da mais importante 
personalidade britânica e mundial que por lá passou. Seguindo ao longo da costa sul, 
chegamos ao 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 cerca 
de 1600 metros de altitude. Descemos pela Ribeira da Janela, paragem num miradouro, 
para uma vista panorâmica da costa norte e chegamos a Porto Moniz, vila piscatória muito 
conhecida pelas suas piscinas naturais, e onde decorrerá o almoço . 
O regresso à cidade do Funchal será efetuado 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 es trada antiga, escavada na rocha, agora fechada ao trânsito. Passando 
por São Vicente, atravessamos uma parte da famosa floresta Laurissilva, classificada pela 
UNESCO como Património da Humanidade. 
Jantar e alojamento no hotel.
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CATARINA MORGADO NEVES
Telm. 919 808 380 | 919 808 382

catarina.neves@madeiraconnection.com
lisboa@madeiraconnection.com

      

INFORMAÇÕES E RESERVAS
      

•  Passagem aérea, classe económica, para os percursos indicados, em  voo
   regulares da TAP Air Portugal de Lisboa om direito ao transporte de 1
   peça de baga gem de porão até 23kg;
•  Assistência nas formalidades de embarque;
•  Circuito em viatura de turismo de acordo com o itinerário;
•  Acompanhamento de guia local profissional em todas as visitas menciona
   das no itinerário;
•  Alojamento em Hotel de 4 **** em quarto duplo ;
•  Todos os pequenos-almoços;
•  8 Refeições indicadas no itinerário com bebi-das incluídas (vinho da casa ou
   refrigerantes, água mineral e café);
•  Entradas no Jardim Botânico ;
•  Todas as visitas conforme o itinerário;
•  Seguro Multiviagens Portugal (incluindo cobertura COVID-19);
•  Taxas hoteleiras de turismo, serviço e IVA;
•  Taxas aeroportuárias .

VALOR POR PESSOA:
Em quarto DUPLO: € 870.00
Em quarto INDIVIDUAL: € 998.00
Crianças dos 2 aos 11 anos: € 687.00
(A compartilhar quarto com 2 adultos)

SUPLEMENTO POR PESSOA:
Partidas de 1 a 17 de Maio: € 235.00
Partidas de 15 Julho a 30 de Agosto: € 235.00

               

PROGRAMA INCLUI:            

PARTIDAS:
DIÁRIAS DE ABRIL A OUTUBRO 2022

NOTAS: Este programa é válido para um mínimo de 4 pessoas
                A ordem das visitas poderá sofrer alterações por motivos meteorológicas, estando garantidos integralmente todos os serviços e visitas  programadas

4º DIA - ILHA DA MADEIRA
MACHICO  / PONTA SÃO LOURENÇAO / PORTO DA CRUZ /  SANTANA /RIBEIRO 
FRIO / PICO ARIEIRO  
Pequeno-almoço no hotel. Dia dedicado á Costa Este, visitando Machico, a 1ª capital da 
ilha e  local onde desembarcaram os primeiros navegadores, seguindo para a Ponta São 
Lourenço, um dos últimos paraísos naturais na terra, localizado no extremo oriental da 
ilha, este é o local onde as montanhas, o mar e a natureza se combinam para dar resultado 
a uma das mais fabulosas obras-primas da mãe natureza.
Continuação para Porto Da Cruz com visita ao Engenho do Norte e á Casa de Rum, 
dois importantes testemunhos vivos do florescente passado de produção de açúcar na 
Ilha da Madeira.
Faial, e Santana, a pequena aldeia e lar das casas típicas da Ilha da Madeira, de forma 
triangular e com telhados de colmo. Em 2011, o município de Santana recebeu a distinção 
de Reserva da Biosfera pela UNESCO, reconhecendo a riqueza de um ecossistema que 
procura conciliar a conservação da biodiversidade e uso sustentável. 
O almoço terá lugar por estas paragens  num ambiente rural e autentico, onde pode 
desgustar algumas iguarias muito locais.
Após o almoço subida para o Ribeiro Frio, com visita ao  viveiro  das  trutas, seguido de um 
relaxante passeio a pé durante alguns minutos ao longo de uma levada, canais de irrigação 
de capital importância  para a economia da ilha, numa perfeita e invulgar comunhão com 
a natureza. 
O regresso ao Funchal é feito pelo interior da ilha , pelo Pico Arieiro, o terceiro cume mais 
alto da ilha (1.818m de altitude) de onde podemos desfrutar da paisagem luxuriante do 
maciço montanhoso. 
Para esta noite reservámos  o  Jantar típico Madeirense, com a famosa “espetada” e  exibição 
de folclore com  danças e cantares da Madeira. 
Regresso ao hotel e alojamento.

5º DIA FUNCHAL / LISBOA 
Pequeno-almoço  no hotel. 
Manhã totalmente livre para atividades de caráter pessoal tais como: efetuar a famosa 
descida em carros de cesto, manobrados por  homens, chamados de carreiros, que os 
fazem deslizar, com a ajuda de cordas para as manobras, pela calçada muito inclinada da 
antiga estrada que ligava o Monte ao centro do Funchal, usando as suas próprias botas 
como travão.
A  visita ao Museu CR7, que retrata a história de vida do jogador madeirense Cristiano 
Ronaldo e ostenta os troféus conquistados pelo internacional português ao longo da sua 
carreira ao serviço dos clubes Andorinha (Madeira), Nacional (Madeira), Sporting (Lisboa), 
Manchester United (Reino Unido), Real Madrid (Espanha) e Juventus (Itália).
Em hora a combinar localmente, transporte  para o aeroporto. Formalidades de embarque 
e saída em voo regular da TAP Air Portugal com destino a Lisboa
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