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MAIO  VIAGEM EM GRUPO

DIA 1  ›  Lisboa ou Porto  ›  Funchal 
(Santana, Pico Areeiro, Curral das Freiras e 
Pico dos Barcelos)
Comparência no aeroporto duas horas antes da partida para 
assistência nas formalidades de embarque. Partida em voo 
regular com destino ao Funchal. Chegada, desembarque 
e receção dos participantes pelo guia local. Transporte 
para Santana, classificada Reserva Natural da Biosfera pela 
UNESCO. Visita pelo ex-líbris da vila, as casas de telhado de 
colmo. Continuamos até ao Ribeiro Frio onde iremos visitar 
um viveiro de cultura de trutas. De seguida, subimos ao Pico 

do Areeiro, o terceiro cume mais alto da ilha. Seguimos em 
direção ao Miradouro da Eira do Serrado, de onde poderemos 
desfrutar de uma fantástica panorâmica sobre a pitoresca vila 
do Curral das Freiras. Regresso ao Funchal com paragem no 
Miradouro do Pico de Barcelos. Jantar. Alojamento no Hotel 
Madeira Panorâmico  ou similar. 

DIA 2  ›  Funchal (Câmara de Lobos, Cabo 
Girão, Porto Moniz)

DIA 3  ›  Funchal (Festa da Flor)

DIA 4  ›  Funchal  ›  Lisboa ou Porto (Centro 
Histórico e Freguesia do Monte)

Pequeno-almoço no hotel. Saída para excursão de dia 
inteiro pela Pérola do Atlântico. Iniciamos na vila piscatória 
de Câmara de Lobos, onde o vinho da Madeira começou a 
ser produzido. Breve panorâmica. Continuação pela estrada 
da costa sul até chegar ao famoso Cabo Girão, o mais alto 
promontório da Europa e o segundo mais alto do mundo, 
onde se encontra a sua plataforma suspensa feita em vidro. 
Saída para a vila da Ribeira Brava para conhecer a sua 
Igreja Matriz. Início da subida para o Paul da Serra, o único 
planalto da ilha. Seguimos para o Porto Moniz, com paragem 
no Miradouro da Eira da Achada onde poderemos ter uma 
vista deslumbrante sobre a costa norte da ilha. Tempo 
livre em Porto Moniz para conhecer as fantásticas piscinas 
naturais e o Ilhéu do Mole. Almoço. Continuação para São 
Vicente com breve paragem no Miradouro do Véu da Noiva. 
Atravessaremos a Encumeada, montanha onde as costas 
norte e sul se fundem. Paragem no Miradouro. Regresso 
ao Funchal. Jantar em restaurante típico, onde será servida 
a famosa “espetada madeirense” enquanto desfrutamos da 
exibição de um grupo de folclore tradicional madeirense. 
Alojamento.

Pequeno-almoço no hotel. Dia livre para desfrutar da 
atmosfera animada que se vive pelas ruas do Funchal durante 
as festividades da Festa da Flor. Excelente oportunidade para 
apreciar a decoração de tapetes de flores e assistir ao Grande 
Cortejo Alegórico que se realiza ao longo da principal avenida 
da cidade. Jantar. Alojamento.

Pequeno-almoço no hotel. Pela manhã, iniciamos a visita a 
pé no Mercado dos Lavradores, onde poderemos encontrar 
as bancas repletas de diversos produtos regionais e admirar 
os belos azulejos que decoram o seu interior. Continuamos 
para a visita a uma fábrica de bordados tradicionais e uma 
adega de vinhos da Madeira, onde degustaremos os vinhos 
regionais, terminando com um agradável passeio para 

Festa da Flor, 
Madeira

Embarque nesta viagem que promete muita cor, animação e 
beleza natural. Apure os seus sentidos para celebrar o maior 

evento da ilha da Madeira, a Festa da Flor, onde os desfiles e trajes 
alegóricos se fundem com as coreografias e os tapetes florais que 

cruzam as principais ruas do Funchal. 

conhecer a Igreja do Colégio, construída pela Companhia de 
Jesus sendo um dos maiores legados dos Jesuítas em Portugal, 
Praça do Município, a Avenida Arriaga e a Sé Catedral. Subida 
opcional de teleférico (não incluído) até à freguesia do Monte 
para visita à Igreja da Nossa Senhora do Monte, onde se 
encontra o túmulo de Carlos de Habsbourg, último Imperador 
da Áustria. Oportunidade para efetuar a famosa descida em 
carros de cesto (opcional – não incluído). Almoço. Em hora 
a indicar localmente, transfer ao aeroporto da Madeira para 
embarque no voo regular com destino ao Porto ou Lisboa. 
Chegada, fim da viagem e dos nossos serviços. 

1. FESTA DA FLOR,  ILHA DA MADEIRA

2. CÂMARA DE LOBOS, MADEIRA 3. RIBEIRA BRAVA, MADEIRA 4. MERCADO DOS LAVRADORES, FUNCHAL

Partidas de 
Lisboa ou Porto
4 dias › 3 noites de alojamento
de 30 de abril a 03 de maio

PREÇO POR PESSOA EM:

PREÇO INCLUI:

PREÇO NÃO INCLUI:

› Assistência nas formalidades de embarque;
› Passagem aérea em classe económica, em voos 
regulares TAP, com direito a uma peça de bagagem 
até 23 kg;
› Taxas aeroportuárias, combustível e segurança no 
valor de 50€ ***; 
› Circuito em autocarro de turismo de acordo com 
o itinerário;
› Acompanhamento pelo guia 4TOURS durante 
todo o programa de viagem; 
› Guia local de língua portuguesa durante todo o 
circuito;
› Alojamento com pequeno-almoço no hotel 
mencionado ou similar;
› Refeições: 2 almoços e 3 jantares com bebidas 
incluídas, ½ de água e ¼ de vinho; 
› Entrada na Fábrica de Bordados, Adega do Vinho 
da Madeira e Viveiro de Trutas e Mercado dos 
Lavradores;
› Seguro de Viagem – Capital 30.000€ ***;
› Taxas de serviço, hoteleiras e IVA;

› Despesas de caráter pessoal e outros serviços não 
mencionados como incluídos.

Duplo

Single

Crianças *

  895€    

 1.110€       

 670€      

›
REFEIÇÕESVISITAS

04 05

DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA: Cartão de Cidadão ou Bilhete de 
Identidade ou Passaporte válido.

NOTAS: A realização deste circuito depende de um número mínimo de 
18 viajantes. Caso tal não aconteça, o viajante será informado de acordo 
com os prazos estipulados nas Condições Gerais. 

* Preço da criança (2 aos 11 anos) quando compartilhado quarto com dois adultos.
** O valor das taxas aeroportuárias, segurança e combustível está sujeito a alteração até 20 dias antes da data de partida. 

*** Consultar as Condições Gerais de Viagem.


