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1º DIA | LISBOA / PORTO 
SANTO

Comparência no aeroporto 
de Lisboa 120m antes 

da partida. Entrega de 
documentações de viagem e 

assistência nas formalidades 
de embarque. Partida às 09H30 

em avião da TAP Air Portugal 
– voo TP1739, com destino ao 

Porto Santo. Chegada às 11H10. 
Desembarque, recolha de bagagem. 

Check-in no Hotel Vila Baleira**** ou 
similar. Instalação no regime de Tudo 

Incluído. Depois do almoço Inicio de 
um passeio panorâmico pela ilha (Tour 

organizado pelo hotel). Destaque para 
a paisagem o oceano as serras de Fora e 

de Dentro, os velhos e tradicionais Moinhos 
de Vento, e o Pico do Castelo a 437m de 

altitude. Regresso ao hotel e tempo livre para 
aproveitar a praia ou as atividades de lazer do 

hotel. Jantar e alojamento.

2º DIA | PORTO SANTO
Pequeno-almoço. Estadia no hotel em regime 
de Tudo Incluído. Dia livre para lazer e descanso. 
Destaque para a praia e para as atividades de lazer 
do hotel. Possibilidade de localmente de se efetuar 
alguma atividade para o grupo, como futebol de 
praia, volley, entre outros. Os participantes terão 
também tempo para se aventurarem em algum 
passeio quer a Vila Baleira – capital do Porto Santo, 
quer pelos terrenos e escarpas da ilha ou pelas 
Levadas. Poderão também aproveitar o SPA do 
hotel ou as areias douradas da lindíssima praia do 
Porto Santo. Alojamento.

3º DIA | PORTO SANTO / FUNCHAL
Pequeno-almoço. Estadia no hotel em regime de 
Tudo Incluído. Manhã livre para mais um agradável 
dia de praia e mar. Almoço. De tarde em horário 
a ser informado localmente e após o check-out 
do Hotel, transporte para o porto do Porto Santo. 
Embarque no Ferry Lobo Marinho. Às 19H00 
inicio da travessia marítima para o Funchal – cerca 
2H30 de navegação. Muitas vezes na travessia 
avistam-se golfinhos. Na aproximação ao porto do 
Funchal, oportunidade única para se tirar fotos da 
“cidade anfiteatro” toda iluminada e cuja beleza é 
reconhecida internacionalmente.  Desembarque – 
às 21H30 e transporte para o Hotel Melia Mare***** 
ou similar. Check-in. Jantar no hotel e alojamento.

4º DIA | FUNCHAL
Pequeno-almoço no hotel. Em hora a informar inicio 
da visita à cidade do Funchal (parte da visita é a 
pé). Começamos com passagem pela Sé Catedral 

construída no séc. XVI. Prosseguimento para o 
mercado dos Lavradores onde se pode observar a 
variedade de frutas e legumes endémicos da ilha 
assim como as vendedoras de flores vestidas com o 
traje típico da Madeira. Próxima paragem | passagem 
na parte Velha da cidade totalmente recuperada e 
bastante típica em termos de arquitetura. Almoço 
em restaurante localizado na Marina do Funchal. 
De tarde, subida de teleférico até à freguesia do 
Monte – um dos bairros da cidade situado nas 
encostas das serras envolventes. Destaque para a 
paisagem a Igreja do Monte, as quintas tradicionais 
e o Jardim Publico do Monte. Descida nos famosos 
carros cestos – um dos ícones da Madeira. Regresso 
ao hotel. Tempo livre para usufruir das atividades 
de lazer ou simplesmente descanso. À noite Jantar 
Típico de espetadas em restaurante com atuação de 
grupo de folclore. Regresso ao hotel e alojamento.

5º DIA | FUNCHAL / PORTO MONIZ / FUNCHAL
Pequeno-almoço no hotel. Inicio da excursão a 
Porto Moniz. O Cabo Girão será a 1ª paragem. Com 
os seus 580m é o mais alto promontório da europa. 
Continuação para a Ribeira Brava – paragem para 
se visitar a igreja Matriz; e prosseguimento até à 
Encumeada – cume com 1007m de altitude, onde 
em dias de boa visibilidade se observam ambas 
as costas da Ilha da Madeira. A caminho do Porto 
Moniz, descubra uma da áreas mais bonitas da costa 
norte – estrada escavada na rocha com cascatas 
naturais. Em Porto Moniz tempo para apreciar as 
piscinas naturais. Almoço em restaurante. De tarde o 
regresso ao Funchal será pelo Paúl da Serra – único 
planalto da ilha a 1400m de altitude. Passagem pela 
Calheta ou Ponta do Sol e Ribeira Brava antes de 
chegarmos ao hotel no Funchal. À noite Jantar  no 
hotel. Alojamento.

6º DIA | FUNCHAL / LISBOA
Pequeno-almoço no hotel. Check-out e inicio de 
excursão á Eira do Serrado. Primeira paragem no 
Pico dos Barcelos, para uma última foto do Funchal. 
Continuação do passeio. No miradouro da Eira 
do Serrado, deixe-se envolver pela sensação de 
grandeza perante o cenário majestoso – no fundo 
do vale fica a famosa localidade do Curral das 
Freiras; conta a história que no séc. XVI as freiras 
do convento de Santa Clara se refugiaram neste 
vale inacessível para se protegerem dos ataques 
dos piratas. Almoço no restaurante do miradouro e 
tempo para compras de souvenirs ou artigos típicos. 
Prosseguimento para aeroporto. Formalidades 
de check-in e partida às 19H25 em avião da TAP 
Air Portugal – voo TP1698; com destino a Lisboa. 
Chegada ao aeroporto internacional de Lisboa às 
21H00. Desembarque e recolha de bagagem.

PROGRAMA INCLUI:
• Passagem aérea Lisboa / Porto Santo e Funchal / Lisboa, em 
voos regulares da TAP Air Portugal com direito ao transporte 
de 1 mala de porão com o máximo de 23Kg e dimensões 
standard;
• Taxas de aeroporto, segurança e combustível no valor de 
39,00€ (à data de 26/03/2021);
• 3 noites de alojamento no Hotel Meliã Madeira Mare***** ou 
similar em quartos standard Vista Mar Lateral e na modalidade 
de alojamento e pequeno-almoço;
• 2 noites de alojamento no Hotel Vila Baleira Porto Santo**** 
ou similar em quartos standard e na modalidade de Tudo 
Incluído; 
• Todas as refeições em restaurantes ou hotel, mencionadas 
no programa | itinerário, incluindo bebidas;
• Visita de cidade do Funchal com guia local e áudio-guias, 
conforme descrita no programa;
• Visita de Porto Moniz com guia local;
• Visita panorâmica do Porto Santo conforme descrita no 
programa * – Poderá não ser em exclusividade para o grupo;
• Visita de Eira do Serrado e Pico dos Barcelos com guia local 
e conforme descrita no programa;
• Transporte para o restaurante do Jantar Típico com 
assistência local;
• Todos os transferes de chegada e partida com assistência 
local e conforme descritos no programa;
• Bilhetes de 1ª classe para a travessia marítima Porto Santo | 
Funchal no Ferry O Lobo Marinho;
• Bolsa de documentação contendo informação sobre a 
viagem;
• Seguro de assistência em viagem * – O seguro de assistência 
em viagem, não cobre situações relacionadas com COVID-19;
• Taxas hoteleiras, de serviço e IVA. 
 
PROGRAMA NÃO INCLUI:
• Extras | despesas de carácter pessoal, tais como telefonemas, 
passeios facultativos, mini-bar, lavandaria, etc;
• Tudo o que não esteja mencionado como incluído no 
presente programa;
• Bebidas para além das consideradas nas refeições ou do 
regime de Tudo Incluido do Hotel no Porto Santo;
• Gratificações.

19 A 25 SETEMBRO 2021

 PREÇO P/PESSOA
QUARTO DUPLO/TWIN 

SUPLEMENTO 
QUARTO INDIVIDUAL

1450€

295€

PORTO SANTO E
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 
arvores. 


