18 Março (5ªf) – PORTO / FUNCHAL
Aeroporto do PORTO às 11h45. Voo Transavia TO 3458 PORTO 13h45 – FUNCHAL 15h50. Transfer para o Turim Santa
Maria Hotel 4* ou similar. Tempo livre. Jantar e alojamento.
19 Março (6ªf) – FUNCHAL / CÂMARA DE LOBOS / CABO GIRÃO / PORTO MONIZ / FUNCHAL
Em direcção a Câmara de Lobos (paragem no Pico da Torre) onde podemos apreciar a baía desta vila piscatória. Ao longo
da costa sul paramos 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. Subindo agora pela Encumeada, montanha que separa a costa norte da costa
sul, em direcção a São Vicente, atravessamos a famosa floresta Laurissilva (floresta de loureiros, classificada pela
UNESCO, como património mundial da humanidade). Por uma estrada escavada na rocha e de rara beleza, paramos no
Miradouro Véu da Noiva, onde podemos contemplar uma majestosa queda de água. Porto Moniz, vila piscatória muito
conhecida pelas suas piscinas naturais. Jantar e alojamento no Turim Santa Maria Hotel 4* ou similar.
20 Março (sab) – CAMACHA / PICO DO AREEIRO / SANTANA / MACHICO
Camacha, local conhecido pela indústria do vime e pelo seu folclore. Depois Pico do Areeiro, o terceiro cume mais alto
da ilha, (1.818m de altitude) de onde podemos desfrutar da paisagem luxuriante do maciço montanhoso. Descendo ao
Ribeiro Frio, visitamos um viveiro de trutas, seguido de um estimulante passeio a pé durante 45 minutos ao longo de
uma levada, terminando no Miradouro dos Balcões. Continuação do passeio até Santana, conhecida pelas casas
cobertas de colmo, uma das imagens tradicionais da ilha. Paragem no miradouro da Portela (670m de altitude), de onde
avistamos o Faial e o Porto da Cruz. Já na cidade do Machico, paragem para visita ao centro da cidade, local onde
desembarcaram os primeiros navegadores. Jantar e alojamento no Turim Santa Maria Hotel 4* ou similar.
21 Março (dom) – FUNCHAL / JARDIM BOTÂNICO / PASSEIO DE BARCO
Jardim Botânico, onde podemos observar plantas do mundo inteiro e, visita ao Museu de História Natural. Mercado dos
Lavradores, uma verdadeira explosão de cor e sensações únicas, para apreciar a venda de flores, legumes, frutas
tropicais, bem como as diversas variedades de peixe da ilha. Segue-se um repousante cruzeiro, com a duração de 3
horas, num confortável e espaçoso catamaran, que ao longo da costa sul da ilha, nos permite apreciar de uma maneira
diferente, do lado do mar, a beleza exótica da ilha. Durante este passeio, possibilidade de observar golfinhos, baleias e
tartarugas. Jantar e alojamento no Turim Santa Maria Hotel 4* ou similar.

22 Março (2ªf) – FUNCHAL (MONTE E EIRA DO SERRADO)
Excursão de meio-dia à zona velha do Funchal, onde subimos de teleférico até à freguesia do Monte para visitarmos a
Igreja de Nossa Senhora do Monte, (onde se encontra o túmulo do último Imperador Carlos I da Áustria) e os seus
magníficos jardins públicos. Miradouro da Eira do Serrado a 1094 m de altitude, de onde se desfruta uma deslumbrante
paisagem sobre o Curral das Freiras, vila edificada num vale de erosão. De regresso à cidade do Funchal será efectuada
uma paragem no Miradouro do Pico de Barcelos, de onde se tem uma vista incomparável de toda a cidade do Funchal.
Tempo livre. Jantar e alojamento no Turim Santa Maria Hotel 4* ou similar.
23 Março (3ªf) – FUNCHAL / PORTO
Manhã – LIVRE. Pelas 14h00 transfer do hotel ao aeroporto. Voo Transavia TO 3459 FUNCHAL 16h25 – PORTO 18h30.

INCLUINDO: Voo Transavia (com mala de 10 Kgs) Porto–Funchal–Porto (opcional mala de porão de 20Kgs a
EUR 25,00 cada trajeto). Autopullman nos transferes e no circuito. Hotel assinalado ou similar. Pensão
completa (4 almoços + 5 jantares). Seguro viagem. Guia local. Taxas aeroporto, segurança e combustível.
EXCLUINDO: Demais refeições, bebidas, museus e extras pessoais. SUP. Quarto Individual – EUR 175,00

18 a 23 de Março de 2021

€ 975,00

