
 

 

Madeira 

À descoberta da pérola do Atlântico 

 Faça uma pausa no stress do dia-a-dia e venha deleitar-se na 
maravilhosa ilha da Madeira. Desfrute das paisagens de cortar a respiração do Pico de 
Barcelos ou do Pico do Areeiro. Passeie-se pelo colorido Mercado dos Lavradores, e 
aproveite para provar frutas tropicais de excelência! Viaje até à terra dos pescadores 
de Câmara de Lobos, ao Curral das Freiras, ou ao Monte. Madeira, um mundo de 
emoções, à sua espera!  

1º dia – LISBOA | PICO DOS BARCELOS | EIRADO SERRADO | MONTE 

Comparência no aeroporto de Lisboa 2h antes da partida para formalidades de embarque em 

voo TAP com destino ao Funchal. Chegada e acolhimento por parte do nosso representante 

local. Transporte privado ao hotel escolhido. 

Pela tarde, encontre-se com o seu guia motorista e deixe-se encantar pelo magnífico panorama 

a partir do miradouro do Pico dos Barcelos, com vistas soberbas sobre a baía do Funchal e seus 

arredores, como Santo António, onde nasceu Cristiano Ronaldo. Passando pela floresta exótica 

da ilha, caracterizada pelos eucaliptos, mimosa e acácias, chegamos à Eira do Serrado. Aqui, 

disfrute de impressionantes e vertiginosas vistas sobre as montanhas e o Curral das Freiras, 

famoso pelas delícias feitas à base da castanha. Desde a Estalagem da Eira do Serrado, 

possibilidade de fazer um pequeno passeio até ao miradouro, que oferece vistas de cortar a 

respiração sobre o interior da ilha. Atravessando as zonas altas do Funchal chegaremos ao 

Monte, polo de atração turística, conhecido pelas sus belas vistas e os seus jardins luxuriantes. 

Aqui, visita ao jardim municipal e à igreja, dedicada à padroeira da ilha. Se está à procura de 

emoções fortes, sugerimos a descida nos tradicionais carros de cestos (opcional). Regresso ao 

hotel. 

 

2º dia – CÂMARA DE LOBOS | CABO GIRÃO | RIBEIRA BRAVA | ENCUMEADA | PORTO MONIZ 

| SÃO VICENTE 

Pequeno almoço no hotel. Encontro no hotel com o seu guia motorista para um dia repleto de 

inúmeras belezas naturais e vistas deslumbrantes. A nossa primeira paragem será em Câmara 

de Lobos, cidade piscatória, eternizada pela pintura de Sir Winston Churchill, em 1950. Passando 

por terrenos vinícolas, cujas uvas são usadas na produção do famoso vinho da Madeira, 

chegaremos ao promontório mais alto da Europa e o segundo mais alto do mundo, o Cabo Girão 

(580m). Da plataforma de vidro, poderá apreciar as magníficas vistas sobre a costa sul e sob os 

seus pés as vistas do mar e do pequeno planalto com as diferentes culturas são de tirar o fôlego! 

Continuando pela costa oeste, chegamos à Ribeira Brava onde faremos uma breve paragem. No 
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Miradouro da Encumeada, a 1007m, desfrute de vistas incríveis sobre ambas as costas da ilha. 

Mais tarde, passaremos pelo Paúl da Serra, o maior planalto da Madeira. No Porto Moniz, 

famoso recanto do Norte, conhecido por suas belas piscinas naturais, faremos nossa paragem 

para o almoço. Durante a tarde, passando pelo Seixal, percorremos uma estrada salpicada de 

pequenas quedas de água até chegarmos a São Vicente. Aqui, faremos nossa última paragem. 

Regresso ao hotel. 

3º dia – PICO DO AREEIRO | RIBEIRO FRIO | FAIAL | SANTANA | PONTA DE SÃO LOURENÇO | 

MACHICO 

Este dia será dominado pela grandeza das nossas montanhas, vales e ribeiras majestosas que 

descem pelas encostas. 

Após o pequeno-almoço, seguimos até ao Pico do Areeiro, a montanha mais alta acessível por 

carro, e a terceira mais alta da ilha. Após uma breve paragem, descemos em direção ao Ribeiro 

Frio, localizado em plena floresta da Laurissilva, Património Mundial da UNESCO, onde a fauna 

e a flora se envolvem de uma forma harmoniosa. Continuando pela costa Norte, passamos pelo 

Faial e chegamos à cidade de Santana, famosa pelas antigas e originais casas com o telhado 

coberto de palha. Paragem para almoço. Na Ponta de São Lourenço, o ponto mais oriental da 

ilha podemos admirar diversas formações rochosas e vistas deslumbrantes sobre ambas as 

vertentes da ilha. A última paragem será Machico, cidade histórica, onde desembarcaram os 

navegadores pela primeira vez em 1419. Regresso ao hotel. 

Noite Típica 

Encontre o seu guia motorista e venha saborear e conhecer um dos pratos mais apreciados da 

gastronomia local, a «espetada de carne de vaca». 

A refeição é composta por uma sopa, bolo do caco servido com manteiga de alho e por espetada 

regional acompanhada por batata, salada e milho frito. Durante o jantar, assista ao espetáculo 

de folclore, danças e cantares regionais. Regresso ao hotel. 

 

4º dia – PASSEIO NO MAR | LISBOA 

Pequeno almoço no hotel e check out. 

Nesta última manhã, vamos levá-lo para um passeio num Catamaran ou na Nau Santa Maria de 

Colombo. 

Maravilhe-se com as impressionantes vistas sobre a costa sul da Madeira, passando por diversas 

pequenas falésias entre o Funchal e Fajã dos Padres. Este passeio oferece-lhe a possibilidade de 

nadar no oceano atlântico, fazer snorkeling e observar as muitas espécies marinhas, tais como 

golfinhos, baleias, tartarugas e algumas aves. 

Transfer privado do Hotel ou porto de mar ao aeroporto Cristiano Ronaldo (Funchal) para 

formalidades de embarque em voo com destino a Lisboa ou Porto. 

 

Fim de Viagem. 
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PREÇOS POR PESSOA (DESDE) (mínimo de 2 participantes) 

Quarto Duplo – Hotel de 3 estrelas                                                                                       499€ 

Quarto Duplo – Hotel de 4 estrelas                                                                                       506€ 

Quarto Duplo – Hotel de 5 estrelas                                                                                       635€ 

Suplemento para quarto individual ou crianças                                                            Sob Consulta 

Válido para partidas em 2018 - Valores a reconfirmar na realização da reserva e não aplicáveis a épocas festivas  

 

 

O PREÇO INCLUI O PREÇO NÃO INCLUI 

✓ Passagem aérea em classe económica 
para percurso Lisboa / Funchal / 
Lisboa, em voo regulares Tap com 
direito a 1 peça de bagagem com 23 
kg; 

✓ 3 noites de alojamento no hotel 
escolhido; 

✓ 2 almoços e 1 jantar conforme 
programa; 

✓ Todos os transportes como indicado 
no programa; 

✓ Passeio de barco no 4º dia; 
✓ Motoristas Guias locais; 
✓ Todas as visitas mencionadas no 

itinerário ; 
✓ Todas as entradas mencionadas no 

programa; 
✓ Todos os impostos aplicáveis; 
✓ Taxas de aeroporto, segurança e 

combustível no montante de 33.40€ (à 
data de 27/11/2017) – a reconfirmar e 
actualizar na altura da emissão da 
documentação; 

✓ Seguro Multiviagens;  

 

 Gratificações a guias e 

motoristas;  

 Entrada no Cabo Girão 1,5€ por 

pessoa a pagar localmente 

 Tudo o que não esteja como 

incluído de forma expressa; 

 Despesas de caráter pessoal 

designados como extras. 

 

NOVAS FRONTEIRAS 
Fátima Mendes 
T: 210 536 596 
Email: fatima@novasfronteiras.pt 
Edifício Castil – Rua Castilho 39, 11ºE 
1250-068 Lisboa 
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