
Madeira

VISITAS | Funchal / Monte / Camacha / Ribeira Fria / Museu CR7 / Santana / 

Porto Moniz / Ribeira Brava / Cabo Girão / Câmara de Lobos / Santa Cruz / Machico

DIA 1

CIDADE DE ORIGEM > FUNCHAL / MONTE
Formalidades no aeroporto e receção por um representante da Portugal Thematic Tours. Transfere para o hotel,
acomodação e almoço. Pela tarde visitaremos Monte, que é uma freguesia dos arredores do Funchal, onde
poderemos desfrutar de uma maravilhosa vista panorâmica sobre o Funchal, a visitar a Igreja de Nossa Sr.ª Do
Monte e os restos mortais de um ex-imperador austríaco aqui falecido em 1922. Em seguida, continuaremos a
viagem até ao Curral das Freiras, onde encontraremos uma emblemática aldeia que conta a história, ter sido o
local onde se refugiou um grupo de freiras com medo do ataque dos piratas. Regresso ao hotel. Jantar e
acomodação.

DIA 2

CAMACHA / RIBEIRA FRIA / MUSEU CR7 / FUNCHAL
Após o pequeno-almoço, partiremos em direção à Camacha, onde se encontra o principal centro produtor de
artigos em vime e os mais afamados grupos folclóricos, conhecidos em todo o mundo. Em seguida, visitaremos um
dos dois picos mais altos da ilha, o Pico do Areeiro (1.810 m) deste o cimo pode admirar-se o interior montanhoso
da Madeira. De seguida iremos até Ribeira Fria, que é uma localidade situada no interior da ilha e rodeada por

uma vegetação luxuriante. Para finalizar a manhã, iremos admirar o Monumento de Nossa Sr.ª da Paz, localizado
no Terreiro da Luta. Almoço. Saída em direção à Praça do Mar para vermos a estátua do melhor jogador do
mundo, Cristiano Ronaldo, esculpida em bronze, com 3,40 metros de altura e 800 kg de peso. Visita ao Museu CR7
(incluída), onde podemos visualizar uma galeria com os vários troféus e uma estátua de cera do jogador. Depois,
faremos a visita ao Funchal, passando por pontos icónicos como o Jardim de Santa Catarina e Mercado dos
Lavradores. Ao final da tarde, regresso ao hotel, jantar e alojamento.

DIA 3

SANTANA / PORTO MONIZ
Pequeno-Almoço e saída em direção a Santana, localidade conhecida pelas casas típicas com telhados em
Colmo. Em seguida, partimos em direção a Porto Moniz, com paragens no trajeto. Em São Vicente, para almoço e
visita as suas famosas grutas (facultativo) e numa das mais famosas quedas de água da Madeira, denominada
“Véu da Noiva”. Depois, visitaremos Porto Moniz, que é uma vila piscatória na costa noroeste da Madeira e que é
famosa pelas suas piscinas naturais. No final do dia, desfrutaremos de uma noite típica madeirense, que se realizará
num dos melhores restaurantes da ilha e onde teremos oportunidade de degustar a sua famosa espetada regional.

Regresso ao hotel e alojamento.

DIA 4

RIBEIRA BRAVA / CABO GIRÃO / PIO DA TORRE / CÂMARA DE LOBOS / SANTA CRUZ / MACHICO >

CIDADE DE ORIGEM
Após pequeno-almoço visitaremos Ribeira Brava, Cabo Girão (não incluído), Pio da Torre e Câmara de Lobos
(principal centro piscatório da Madeira, que deve o seu nome ao facto dos primeiros colonizadores portugueses
terem encontrado um grande número de lobos-marinhos a apanhar o sol na baía). Almoço. Pela tarde, teremos
ainda a oportunidade de fazer visita a Santa Cruz (ativo porto de pesca) e Machico. Jantar (não incluído).
Transfere para o aeroporto e regresso aos pontos de origem.
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Madeira | Escapada ao Funchal

CONDIÇÕES

PREÇOS E DATAS SOB CONSULTA

EXPERIÊNCIAS
• Panorâmica à cidade de Câmara de Lobos;

• Panorâmica à cidade de Santa Cruz;

• Visita ao Pico do Arieiro;

• Panorâmica à cidade de Funchal;

• Visita ao Museu CR7;

• Visita às Casas Típicas de Santana;

• Panorâmica à cidade de Porto Moniz;

• Visita ao Veu da Noiva;

• Visita ao Cabo Girão;

• Panorâmica à cidade de Machico.

PROGRAMA À MEDIDA
Possibilidade de realizar programa para grupos 

mais reduzidos, com transporte de acordo com 

numero de participantes. Consulte preços e 

condições.

INCLUÍDO
• Hotel 4* (3 noites);

• 4 Almoços tradicionais;

• 2 Jantares no Hotel;

• 1 Jantar madeirense em restaurante típico;

• Entrada no museu CR7;

• Nota: em todas as refeições estão incluídas 

bebidas (água e vinho);

• Seguro de viagem (Seguro básico + cobertura 

especial COVID-19);

• Taxas de alojamento;

• 1 Gratuitidade em quarto duplo por cada 20 

pagantes.

NÃO INCLUÍDO
• Suplemento individual;

• Almoços ou jantares não especificados no 

programa;

• Outras bebidas não especificadas no 

programa;

• Nenhum serviço que não esteja especificado 

no programa.

A SUA SEGURANÇA É ESSENCIAL, SEGURO DE VIAGEM INCLUIÍDO.
Medidas de prevenção e higienização em todas as viagens.

RNAVT 8814


