O Melhor da Madeira
5 Dias / 4 Noites – JULHO 11 a 15
1º DIA – PORTO ou LISBOA / FUNCHAL
Comparência no aeroporto 2 horas antes da partida para formalidades de embarque. Partida em voo regular com destino
ao Funchal. Chegada e transporte privativo ao hotel, Almoço, jantar e alojamento. Dia livre para desfrutar do primeiro
contacto com este paraíso.
Possível alternativa (a confirmar): Visita guiada e única às ilhas desertas no navio patrulha da Marinha. Org. US da Ribeira
Brava.
2ª DIA – VISITAS – Funchal / Senhora do Monte / Eira do Serrado
Pequeno-almoço no hotel. Saída em direção ao centro histórico da cidade. Visita a pé do Mercado dos Lavradores, uma
verdadeira explosão de cor e sensações únicas, onde poderemos observar a venda de flores, legumes, frutas tropicais,
bem como as diversas variedades de peixe da ilha. Visitamos ainda uma fábrica de bordados tradicionais e uma adega de
vinhos da Madeira para conhecer e degustar os 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. Visita
guiada pela US do Funchal. Almoço em restaurante local com bebidas incluídas. Após o almoço, subida de teleférico até à
freguesia do Monte para visitar a Igreja da Nossa Senhora do Monte (onde se encontra o túmulo do último Imperador da
Áustria, Carlos I), os seus magníficos jardins públicos e o Monte Palace Madeira. A viagem prossegue em direção ao
Miradouro da Eira do Serrado, a 1094 metros de altitude, a partir do qual poderá desfrutar de uma deslumbrante vista
sobre o Curral das Freiras, vila edificada num vale de erosão. Regresso à cidade do Funchal com paragem no Miradouro do
Pico de Barcelos, ponto com vista incomparável de toda a cidade do Funchal. Regresso ao hotel. Jantar com bebidas
incluídas e alojamento.
3º DIA – VISITAS – Volta à Ilha Oeste / Porto Moniz
Após o pequeno-almoço no hotel, saída em direção a Câmara de Lobos para uma breve paragem no centro desta
pitoresca vila piscatória. Seguindo ao longo da costa sul, efetuamos uma segunda paragem no 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 direcção ao Paul da Serra, o único planalto da ilha, a 1500 metros
de altitude. Descendo para Porto Moniz, pelo Fanal (paragem) e Ribeira da Janela, paragem num miradouro para uma
vista panorâmica da costa norte. Já em Porto Moniz, vila piscatória muito conhecida pelas suas piscinas naturais, será
servido o almoço em restaurante local com bebidas incluídas. 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, onde
podemos observar parte da estrada antiga, escavada na rocha, agora não recomendada ao trânsito. Passando por São
Vicente, atravessamos uma parte da famosa floresta Laurissilva, classificada pela UNESCO como Património da
Humanidade. Breve paragem na Pousada dos Vinháticos antes de chegarmos ao hotel. Jantar com bebidas incluídas e
alojamento.
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4º DIA – VISITAS – Volta à Ilha Este / Santana / Jantar típico
Pequeno-almoço no hotel. Neste dia inteiro de excursão conhecemos primeiro a Camacha, local conhecido pela indústria
do vime e pelo seu folclore. Em seguida subimos ao 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. As levadas, canais de irrigação de capital importância para a economia da ilha, permitem uma
invulgar comunhão com a natureza. Continuação do passeio até Santana, conhecida pelas casas cobertas de colmo, uma
das imagens tradicionais da ilha e onde será servido o almoço com bebidas incluídas em restaurante local. Após o almoço
prosseguimos o passeio até Porto da Cruz, na costa norte da ilha, com paragem no Engenho do Norte e na Casa de Rum,
dois importantes testemunhos vivos do florescente passado de produção de açúcar na Ilha da Madeira. Já na cidade do
Machico, paragem para visita ao centro da cidade, local onde desembarcaram os primeiros navegadores. Regresso ao
hotel. Em hora a indicar, transfer a restaurante local para um jantar de despedida típico, onde será servida a famosa
“espetada madeirense” enquanto apreciamos a exibição de um grupo folclórico. Tempo de diversão e magia. Regresso ao
hotel no final do jantar. Alojamento.
5º DIA – MADEIRA / LISBOA ou PORTO
Pequeno-almoço e almoço no hotel.
Opção: Passeio à levada das 25 fontes / Rabaçal (umas das mais bonitas na Madeira) e almoço convívio com a US da
Ribeira Brava em autocarro cedido pela CM da Ribeira Brava, a reconfirmar.
Dia livre até à hora do transfer ao aeroporto. Formalidades de embarque e partida com destino a Lisboa ou ao Porto.

Fim dos nossos serviços
Voos previstos para a nossa viagem
PORTO
11 JULHO OPO/FNC – 06H00 / 07H55
15 JULHO FNC/OPO – 22H25 / 00H20 dia seguinte
LISBOA
11 JULHO LIS/FNC – 07H05 / 09H00
15 JULHO FNC/LIS – 19H25 / 21H00
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HOTEL FOUR VIEWS MONUMENTAL 4*

PACOTE 5 DIAS / 4 NOITES
POR PESSOA EM DUPLO
EM SINGLE
Base 35 Pessoas
990 €
1.295 €
Inclui bebidas (seleção do Hotel): Vinho Branco, Tinto, Rosé; Água com e sem gás; Sumos; Refrigerantes; Serviço Café
PACOTE INCLUI:
 Estadia de 5 dias / 4 noites em regime de meia-pensão com bebidas incluídas (seleção do hotel)
 Transfers Aeroporto – Hotel – Aeroporto em privado para o grupo em autocarro turístico
 City Tour Funchal com almoço (inclui bebidas seleccionadas). Subida no Teleférico (one way). Visita ao Monte e Eira do
Serrado
 Tour Oeste: Porto Moniz (dia inteiro com almoço incluído e bebidas selecionadas)
 Tour Este: Santana (dia inteiro com almoço incluído e bebidas selecionadas)
 Jantar Típico
 Viagem de avião em classe económica Porto ou Lisboa/Funchal/Lisboa ou Porto, com direito a 15 kg de bagagem de
porão
 Taxas de aeroporto no valor de 39 €
 Seguro de viagem incluindo as condições especiais para cancelamento antecipado e interrupção de viagem, bem como
cobertura complementar Covid-19**
 Acompanhamento durante toda a viagem de delegado Flash
 Viagem organizada em parceria com a RUTIS
**Se o cliente tiver um teste positivo no destino, os gastos de quarentena / tratamentos serão cobertos pelo seguro de viagem
de acordo com os limites da apólice.
Igualmente, caso os clientes testem positivo até 60 dias antes da viagem, o seguro irá cobrir os gastos de cancelamento da
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mesma.
NÃO INCLUI:
 Todos os serviços não indicados e extras de caráter pessoal na viagem e hotéis

VIAGENS PARA A MADEIRA
Normas locais em vigor no âmbito da prevenção e contenção da COVID-19 (informação atualizada em
http://www.visitmadeira.pt/pt-pt/info-uteis/corona-virus-(covid-19)/informacoes-aos-visitantes-(covid-19) ) :
1. Inquérito Epidemiológico
Todos os passageiros deverão proceder ao preenchimento obrigatório do inquérito epidemiológico, disponibilizado
pela Autoridade Regional de Saúde, na plataforma digital madeirasafe.com
O preenchimento poderá ser feito nas 48h a 12h prévias ao embarque e deverá ser efetuado, individualmente, por
cada passageiro, exceto dependentes até 12 anos de idade, cujo registo deverá ser incluído no inquérito de um dos
adultos que o acompanham. Concluído o registo, o passageiro recebe uma notificação, via e-mail, com o seu código
de acesso e respetivo QR Code, para ser apresentado à sua chegada ao Aeroporto da Madeira. O resultado do teste
PCR pode, também, ser submetido, antecipadamente, na plataforma.
2. Triagem Térmica
Todos os passageiros desembarcados nos aeroportos da Região Autónoma da Madeira, sem exceção, estão sujeitos
a triagem térmica.
3. Vacinação || Doentes Recuperados COVID 19
Ficam excecionados de apresentar teste PCR à COVID-19 ou de fazê-lo à chegada aos aeroportos da RAM, nos
seguintes casos:
• Passageiros que estejam munidos de documento médico que certifique que o portador está recuperado da doença
COVID-19 aquando do desembarque no território da Região Autónoma da Madeira, emitido nos últimos 180 dias;
• Passageiro portador de documento que certifique que foi vacinado contra a COVID-19, de acordo com o plano
preconizado e respeitado o período de ativação do sistema imunitário previsto no Resumo das Características do
Medicamento (RCM).
4. Teste à COVID-19
Todos os passageiros que, ao desembarcar, sejam portadores de teste PCR negativo à COVID-19, efetuado nas 72h
prévias ao embarque, em laboratórios certificados pelas autoridades nacionais ou internacionais, podem seguir para
o seu destino.
Por seu lado, os passageiros que não tenham realizado teste PCR na origem, fá-lo-ão à chegada ao aeroporto,
seguindo depois para o seu destino, devendo garantir o integral cumprimento da vigilância e auto reporte de
sintomas e das medidas de prevenção da COVID-19, até à obtenção de resultado negativo do referido teste.
Em casos excecionais de recusa de realização do teste à chegada, os passageiros poderão optar por 1) cumprir
isolamento voluntário, pelo período de 14 dias, no seu domicílio ou no estabelecimento hoteleiro onde se encontre
hospedado, sendo que, se a hospedagem for inferior a 14 dias, o confinamento terá a duração do período da
hospedagem; ou 2) regressar ao destino de origem ou a qualquer outro destino fora do território da Região
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Autónoma da Madeira, cumprindo, até à hora do voo, isolamento no domicílio ou no estabelecimento hoteleiro em
que se encontre hospedado. Nestes casos, os custos de hospedagem serão imputados ao viajante, conforme
informação constante da Resolução n.º 362/2021.
4. Crianças
Ficam isentas de submissão a teste na infância e pré-adolescência, exceto:
• Crianças a partir dos 12 anos, sob parecer prévio das Autoridades de Saúde;
• Crianças com critérios de suspeita de doença COVID 19;
• Crianças cujos familiares ou acompanhantes sejam casos suspeitos;
• Outras situações validadas pelas Autoridades de Saúde.
Todos os passageiros, sejam cidadãos portugueses ou estrangeiros, com viagens programadas para a RAM, podem
realizar testes PCR (Polimerase Chain Reaction) à COVID-19, sem custos, em várias cidades do país. Atualmente,
são 70 os postos de colheitas de amostras para realização do teste.

5. Monitorização
Todos os passageiros serão monitorizados através da app Madeira Safe To Discover, da Autoridade Regional de
Saúde, de utilização voluntária, mas recomendada, ou através de contacto telefónico.

6. Resultado Positivo
Caso o passageiro acuse positivo ao teste PCR, deverá cumprir confinamento obrigatório, se necessário
compulsivamente, pelo período de 14 dias, em estabelecimento de saúde, no respetivo domicílio ou em
estabelecimento hoteleiro, mediante decisão das autoridades de saúde competentes.
7. Repatriamento
Em casos de repatriamento, o Governo Regional da Madeira colabora com todas as autoridades diplomáticas e
operadores turísticos envolvidos.
Os encargos relacionados com as operações de repatriamento devem ser cobertos por apólice de seguro de viagem
dos passageiros em causa.
8. Voos Divergidos
Os passageiros de voos divergidos, do Aeroporto da Madeira para o Aeroporto do Porto Santo, devem manter-se em
isolamento obrigatório no aeroporto até ao embarque, por via aérea, para a Madeira.
Os passageiros que desejem permanecer no Porto Santo ou viajar para a Madeira por via marítima, devem realizar
teste PCR no Aeroporto do Porto Santo, por uma equipa indicada pela Autoridade de Saúde de âmbito municipal, e
permanecer, em isolamento obrigatório, até à obtenção do resultado;
Os passageiros, que prossigam viagem aérea do Aeroporto do Porto Santo para o Aeroporto da Madeira, devem ser
identificados e as suas identificações reportadas à Autoridade de Saúde que estiver no Aeroporto da Madeira, que
avaliará a eventual dispensa de teste, caso apresentem PCR negativo. Aconselha-se aos passageiros que
estabeleçam contacto com as respetivas companhias aéreas, operadores turísticos ou agentes de viagens para
ajustar quaisquer alterações que possam surgir.
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