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Venha connosco celebrar a Primavera, naquela que é considerada por muitos como uma das mais belas ilhas do 

mundo, a ilha da Madeira. Durante esta altura está mais colorida e perfumada que nunca, com os seus tapetes de flores 

naturais, as floreiras, as janelas, e todos os recantos maravilhosamente decorados.

 

Desfrute de 6 dias de viagem maravilhosos, com passeios, gastronomia e claro, muitas flores!

DE 04 A 09 DE MAIO 2019

1º Dia - 04 maio (sábado) – Lisboa | Funchal
 
Comparência no aeroporto de Lisboa pelas 17h25 para embarque em voo TAP com destino ao Funchal. 
21h10 Transfere de chegada com assistência de guia para o hotel, localizado no centro do Funchal. 
Atribuição de quartos e alojamento.
 
 
 
2º Dia - 05 maio (domingo) – Funchal - Cortejo da Festa da Flor
 
Pequeno almoço no hotel. Dia Livre para visitar o centro da cidade e as diversas exposições da flor, como, os tapetes florais ao 
longo da Avenida Arriaga. Reservado lugar de Bancada para assistir ao desfile da Festa da Flor. O desfile conta com várias 
centenas de figurantes e carros alegóricos decorados com flores de várias espécies, dando colorido e fragrância à baixa da 
cidade. 
Alojamento.
 
 
 
3º Dia - 06 maio (2ªfeira) – Funchal - Volta à Ilha Oeste - Porto Moniz  
 
Pequeno almoço no hotel. Passando ao longo da costa sul, faremos a nossa primeira paragem na Ribeira Brava para visitar o 
centro e o seu mercado. Na Madalena do Mar, importante centro de plantação de bananas, faremos um pequeno passeio pelos 
afamados “poios”. Mais tarde passaremos pela Ponta do Sol em direção à Calheta, onde faremos uma outra paragem. Aqui terá a 
oportunidade de visitar o antigo engenho da Calheta. Atravessando o Paúl da Serra, maior planalto da ilha, disfrute de incríveis 
paisagens sobre a costa norte e sul da ilha. No Porto Moniz, famoso pelas belas piscinas naturais de origem vulcânica, faremos a 
nossa paragem para o almoço num restaurante local, com bebidas incluídas. No Miradouro do Véu da Noiva, disfrute de belos 
panoramas e a majestosa queda de água. Passando pela famosa Floresta da Laurissilva, a floresta dos loureiros classificada como 
Património Mundial da UNESCO, chegamos à Encumeada, a 1007m, onde pode desfrutar de vistas incríveis sobre as montanhas 
e as duas vertentes. 
Regresso ao hotel. Alojamento.
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4º Dia - 07 maio (3ªfeira) – Funchal - Volta à Ilha Este: Santana com Levada na Floresta da Laurissilva e Camacha
 
Pequeno almoço no hotel. Saida em direção a Santana. Subida até à Camacha, local conhecido pelo folclore e pela indústria do 
vime. No Pico do Areeiro, a montanha mais alta acessível por carro, e a terceira mais alta da ilha (1818m), disfrute de vistas 
impressionantes sobre as montanhas e o interior da ilha. Mais tarde, descemos em direção ao Ribeiro Frio, localizado em plena 
floresta da Laurissilva, onde visitaremos um viveiro de trutas. Aqui, possibilidade de fazer um passeio ao longo de uma Levada, 
no interior da Floresta da Laurissilva, Património Mundial da UNESCO. Continuando pela costa Norte, passamos pelo Faial e 
chegamos à cidade de Santana, famosa pelas antigas e originais casas cobertas por telhados de colmo. Paragem para almoço com 
bebidas incluídas. 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. 
Alojamento.
 
 
 
5º Dia - 08 maio (4ªfeira) – Funchal - Tour Meio Dia - Delícias da Madeira: Pico dos Barcelos – Eira do Serrado – Cabo Girão – 
Câmara de Lobos
 
Pequeno almoço no hotel. Deixe-se encantar pelo magnífico panorama do miradouro do Pico dos Barcelos. A partir daqui pode 
desfrutar de uma vista maravilhosa sobre a baía do Funchal e seus arredores, como Santo António, o berço de Cristiano Ronaldo. 
Passando pela floresta exótica da Madeira, caracterizada por eucaliptos, mimosas e acácias, chegaremos a Eira do Serrado, 
localizada a 1094m. Aqui poderá desfrutar de vistas deslumbrantes sobre as montanhas e o Curral das Freiras, famoso pelas 
iguarias doces de castanha. Da Estalagem da Eira do Serrado, possibilidade de fazer uma pequena caminhada até ao miradouro, 
que oferece vistas de tirar o fôlego sobre o interior da ilha. Depois seguimos para o promontório mais alto da Europa e a segundo 
mais alto do mundo, Cabo Girão, com 580m. A partir da plataforma de vidro, disfrute de vistas de tirar o fôlego! A nossa última 
paragem será em Câmara de Lobos, uma colorida vila piscatória, eternizada pela pintura de Sir Winston Churchill em 1950. Aqui 
terá oportunidade de provar o famoso vinho da Madeira ou mesmo a típica poncha da Madeira. Tarde livre.
Noite Típica: Em hora a combinar, saída do grupo para Noite Típica com Folclore. Jantar de despedida num simpático 
restaurante onde será servida a tradicional Espetada. Durante o jantar, poderá assistir à exibição de um grupo folclórico com a 
possibilidade de participar nas danças típicas do folclore regional. Passagem por um miradouro para uma vista panorâmica do 
Funchal à noite. 
Alojamento.
 
 
 
6º Dia - 09 maio (5ªfeira) – Funchal / Lisboa
 
Pequeno almoço no hotel. Manhã livre. Em hora a combinar, saída para transfere do hotel para o aeroporto. Formalidades de 
embarque. Saída em voo TAP pelas 16h00 com destino a Lisboa.
Chegada prevista para as 17h35.
 
 Fim de viagem.
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Base de quarto duplo 

Suplemento quarto individual 

PREÇO POR PESSOA Mínimo de 20 participantes

975,00€

465,00€

 

• Passagem aérea em classe turística em voo regular da TAP Air 
Portugal, para percurso Lisboa / Funchal / Lisboa, com direito ao 
transporte de 23 kgs de bagagem;
 
• Acompanhamento por responsável Novas Fronteiras durante 
todo o circuito;
 
• Estadia de 5 noites em regime de Alojamento e pequeno – 
Hotel do Carmo 3* (ou similar);
 
• Transferes aeroporto/ hotel/ aeroporto;
 
• Lugar de bancada para assistir ao Cortejo da Festa da Flor;
 
• Excursão de dia inteiro Porto Moniz com almoço (bebidas 
incluídas);
 
• Excursão de dia inteiro Santana com almoço (bebidas incluídas);
 
• Excursão de ½ dia: Delícias da Madeira;
 
• Jantar típico com espetada, e folclore regional;
 
• Tours em autocarro de turismo;
 
• Guia acompanhante em Português;
 
• Taxas hoteleiras, serviços e IVA;
 
• Taxas de aeroporto, segurança e combustível no valor aprox.de 
35€ à data de 10.12.2018 (a reconfirmar e atualizar na altura da 
emissão dos bilhetes);
 
• Seguro Multiviagens;
 

O PREÇO INCLUÍ

• Extras de caráter particular;
 
• Gratificações;
 
• Tudo o que não estiver mencionado como incluído;

O PREÇO NÃO INCLUÍ

NOVAS FRONTEIRAS

Teresa Neves
T: 210 536 596
Email: teresa@novasfronteiras.pt
Edifício Castil – Rua Castilho 39, 11ºE
1250-068 Lisboa
 
RNAVT 7281
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