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1º DIA – PORTO OU 
LISBOA / FUNCHAL

Comparência no 
aeroporto escolhido, e 

saída em voo regular TAP 
com destino ao Funchal. 

Chegada pelas 12H25 e 
transporte ao restaurante para 

almoço. Dedicamos a tarde 
para vista guiada ao Funchal. 

Passeamos pela zona velha, 
característica pelas suas ruas 

estreitas de calçada e fachadas 
de casas antigas, com a Capela do 

Corpo Santo; a Rua de Santa Maria; 
a Câmara Municipal; o Teatro Baltazar 

Dias; a Sé Catedral; o Jardim Municipal 
e Mercado dos Lavradores. Algum 

tempo livre para actividades de carácter 
particular. Jantar e alojamento no Hotel 

Four Views Baia 4*, ou similar.

2º DIA – LEVADA DO MONTE / JARDINS 
DAS HORTÊNSIAS JARDIM TROPICAL 

MONTE PALACE / PICO DOS BARCELOS / 
CABO GIRÃO / SERRA DE ÁGUA
Começamos o dia subindo no teleférico 
(Funchal – Monte), com maravilhosas 
paisagens, para visita ao Jardim Monte Palace. 
Alberga uma abundante colecção de plantas 
exóticas, provenientes dos quatro cantos 
do mundo, juntamente com cisnes, patos, 
pavões, e muitos outros, que povoam a lagoa 
central. Após a visita, começamos a Levada 
do Monte / Jardim das Hortências, onde 
poderemos admirar as várias espécies de 
flora e fauna, conjugando com maravilhosas 
paisagens e miradouros sobre o Funchal. 
Terminamos esta levada na Casa de Chá das 
Hortênsias, onde poderemos desfrutar dos 
seus jardins, alegremente pintados com as 
cores das hortênsias e restantes flores que o 
compõem. No final do caminho chegaremos à 
zona do Palheiro Ferreiro, para uma diferente 
panorâmica da cidade do Funchal. É um 
percurso bastante agradável, com paisagens 
de cortar a respiração, num misto harmonioso 
de flora, fauna e habitações. Almoço pic nic 
durante a levada. Continuamos viagem, em 
autocarro, com paragem no Miradouro do Pico 
dos Barcelos e o Miradouro do Cabo Girão, 
o cabo mais alto da Europa, com 580 m de 
altura, famoso pela sua plataforma suspensa 
em vidro. Paragem ainda na Serra de Água, 
para provas da famosa poncha madeirense. 
Jantar e alojamento.

3º DIA – LEVADA DO CALDEIRÃO VERDE 
SANTANA / RUINAS S. JORGE / MIRADOURO 
DAS CABANAS / BOAVENTURA
Saída em autocarro para a Casa de Abrigo 
das Queimadas e, caminhando ao longo da 
levada da Serra de São Jorge, avançamos por 
um paraíso verde-esmeralda. Pouco depois 
do início podemos desfrutar de magníficas 
vistas sobre as vilas que se situam abaixo. 
Após avistarmos uma queda de água, 
passaremos por alguns pequenos túneis para 
chegarmos finalmente à incrível queda de 
água do Caldeirão Verde. Depois do pic-nic, 
começamos a percorrer o caminho que nos 
leva até Santana passando por verdes pastos e 
terras onde as vacas são mantidas. Passagem 
ainda nos fantásticos miradouros de Cabanas 
e Boaventura.

4º DIA – LEVADA DO PICO DO AREEIRO / 
PICO RUIVO / ACHADAS DO TEIXEIRA VIMES 
CAMACHA / CRISTO REI / PONTA GARAJAU
Saímos em autocarro para o Pico do Areeiro. 
Nesta caminhada, ficaremos com uma ideia 
mais completa da real beleza da Madeira. 
Formações rochosas parecem querer chegar 
ao céu como esculturas infinitas. Ao longo de 
todo o percurso as vistas são simplesmente 
deslumbrantes. Perto do Pico Ruivo passamos 
pela floresta de urzes mais antiga que ainda 
existe. Estas velhas árvores contam já com 
centenas de anos e já existiam quando Zarco 
chegou à ilha. Almoço pic nic. Daqui ao Pico 
Ruivo (o pico mais alto da ilha) é apenas um 
passo. Continuamos para visita à Fábrica de 
Vimes, na Camacha e o Cristo Rei da Ponta do 
Garajau. Saída em autocarro, para jantar típico 
madeirense, com animação. Alojamento.

5º DIA – LEVADA DO MOINHO / PORTO 
MONIZ / FUNCHAL / LISBOA OU PORTO
Saída em autocarro, para o percurso da Levada 
do Moinho, que se inicia junto ao posto florestal 
da Santa, no Porto Moniz, na costa norte 
da Ilha da Madeira. Um passeio agradável, 
com algumas subidas e descidas que, por 
vezes, exigem alguma resistência física. Pelo 
caminho encontraremos algumas cascatas 
e pequenas ribeiras que complementam um 
paraíso natural esplêndido. No percurso, 
também encontraremos magníficas zonas 
descampadas pintadas dos tons de verde 
da natureza viva, e que oferecem vistas 
deslumbrantes desta zona. Almoço em 
restaurante local. Em horário a combinar 
localmente, transporte ao aeroporto e pelas 
17h15, saída em voo regular TAP com destino 
ao Porto, via Lisboa.

FIM DA VIAGEM

PROGRAMA INCLUI:
• Passagem aérea, em voos TAP, Porto ou Lisboa / Funchal / 
Porto ou Lisboa, em classe económica, com direito a uma peça 
de bagagem de cabine e uma peça de bagagem de porão até 
23kg, com taxas de aeroporto, segurança e combustível (61,38 
€, a 30/01/2019 - sujeito a alteração aquando da emissão dos 
bilhetes;
• Alojamento e pequeno-almoço no hotel Four Views Baia 4*, 
ou similar;
• Pensão completa, desde o almoço do 1º dia ao almoço do 5º, 
(9 refeições - 3 jantares no hotel; 1 jantar típico; 2 almoços em 
restaurante e 3 almoços tipo pic nic);
• Bebidas incluídas em todas as refeições (vinhos da casa, 
sumos e águas);
• Acompanhamento de Tour Leader Tryvel durante toda a 
viagem;
• Acompanhamento por Guia de Montanha oficial, durante 
todas as visitas, caminhadas e actividades;
• Todas as entradas, actividades / visitas / entradas conforme 
programa;
• Gratificações a guias e motoristas;
• Seguro de viagem base (cancelamento antecipado, 
assistência e interrupção);

PROGRAMA NÃO INCLUI:
• Gastos derivados de condições meteorológicas adversas e 
atrasos de voos
• Tudo o que não esteja como incluído de forma expressa;

NOTAS:
• Salvaguardam-se quaisquer alterações do programa 
provocadas pelas condições atmosféricas ou outro motivo de 
força maior.

ACONSELHAMOS:
• Calçado de caminhada; Roupa confortável e adequada ao 
clima; Roupa para banho

25 A 29 DE OUTUBRO

 PREÇO P/PESSOA
QUARTO DUPLO/TWIN 

SUPLEMENTO 
QUARTO INDIVIDUAL

SINAL

995€

160€

295€

MADEIRA

A Floresta Laurissilva (UNESCO) tem a sua 
origem há 20 milhões de anos, sendo uma 
floresta ancestral que tem persistido ao 
longo de milhares de anos, uma autêntica e 
mística relíquia com espécies únicas e vistas 
panorâmicas deslumbrantes, com uma rica 
fauna e flora endémicas, muitos lugares 
com uma beleza natural maravilhosa e 
relaxantes passeios. Preparemo-nos 
então para sentir a natureza, e para 
ouvir o silêncio das sábias e ancestrais 
árvores.


