
1º DIA - LISBOA / FUNCHAL (COSTA SUDESTE)
Comparência no aeroporto de Lisboa duas horas antes da partida para 
embarque em voo TAP com destino ao Funchal. Desembarque assistido 
pelo guia que acompanhará a viagem e transporte em autocarro de 
turismo ao hotel Four Views Baía****, ou similar. Almoço. Após o almoço, 
saída em direcção ao monumento do Cristo Rei, no Garajau. Visita às 
Cidades de Santa Cruz e Machico, prosseguimos até ao Caniçal. A 
próxima paragem será na Ponta de São Lourenço, a ponta mais oriental 
da Ilha, com fantásticas vistas sobre o Oceano Atlântico. Regresso ao 
hotel. Jantar e alojamento.

2º DIA: CÂMARA DE LOBOS /SÃO VICENTE & 
GRUTAS/ BICA DA CANA/ CALHETA 
Pequeno-almoço no hotel e saída em direcção a Câmara de Lobos, 
paragem no centro desta vila piscatória. Seguindo ao longo da costa sul 
chegarmos à Vila da Ribeira Brava, atravessamos a ilha até São Vicente, 
na costa norte da Ilha da Madeira, para visitar as grutas vulcânicas e o 
Centro de Vulcanismo para conhecer a formação da Ilha há milhões de 
anos. Almoço em restaurante local.
Após o almoço, via Encumeada, montanha que separa a costa norte da 
costa sul, passamos pela Bica da Cana, em direção ao Paúl da Serra, o 
único planalto da Ilha. Descendo pela Calheta, chegada ao Engenho da 
Calheta, com meio século de história, para uma prova de Poncha & Bolo 
de Mel. Regresso à Cidade do Funchal e ao hotel. Jantar e alojamento.
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| Passagem aérea, classe económica em voos regulares TAP, com direito a 1 peça de 
bagagem, até 23kg por passageiro;
| Assistência nas formalidades de embarque e desembarque, circuito em autocarro de 
turismo, visitas de acordo com o itinerário;
| Acompanhamento de guia em todas as visitas mencionadas;
| Alojamento em hotel quatro estrelas; Pequenos-almoços; 
| 7 Refeições indicadas no itinerário com bebidas incluídas (vinho da casa, refrigerantes, água 
e café);
| Entradas nas Grutas e Centro de Vulcanismo de São Vicente e no Engenho da Calheta  (prova 
de Poncha e Bolo de mel); 
| Seguro Viagens Portugal, com capital de € 30.0000;
| IVA, taxas hoteleiras de turismo e serviço;
| Taxas de aviação  € 40,00 (voos diretos);
Não inclui
Todos os serviços não mencionados no itinerário e suplementos.
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NOTAS: 
- Suplemento para quarto individual: 150,00 €
- Valores das taxas de aviação ( aeroporto, 
segurança e combustível) à data da impressão do 
programa, sujeitos a alteração na altura de emissão 
dos bilhetes.
• Consulte condições gerais do programa, 
informação pré contratual e �cha informativa em:
www.queluztur.pt

Maio

PREÇO POR PESSOA EM QUARTO DUPLO = 750,00 € 

 FUNCHAL
CÂMARA DE LOBOS /SÃO VICENTE 

& GRUTAS/ BICA DA CANA
CALHETA / CAMACHA / PICO DO 
AREEIRO / SANTANA/ MACHICO



3º DIA: CAMACHA / PICO DO AREEIRO / SANTANA 
/MACHICO
Pequeno-almoço no hotel e saída em direcção da Vila de Camacha, local 
conhecido pela indústria do vime e pelo seu folclore. Em seguida 
subimos ao Pico do Areeiro, o terceiro cume mais alto da ilha, descendo 
ao Ribeiro Frio, visitamos um viveiro de trutas, seguido de um 
estimulante passeio a pé durante 45 minutos ao longo de uma levada, 
terminando no Miradouro dos Balcões. Continuação do passeio até 
Santana, conhecida pelas casas cobertas de colmo, uma das imagens 
tradicionais da ilha e onde será servido o almoço em restaurante local. 
Após o almoço, regresso ao Funchal passando pelo Santo da Serra com 
possibilidade de fazer um passeio pelos jardins de uma “Quinta” 
tradicional madeirense. Regresso ao hotel onde será servido o jantar. 
Alojamento.

4º DIA: VISITA CIDADE FUNCHAL / LISBOA 
Pequeno-almoço no hotel. Saída em direção ao centro histórico da 
cidade, onde a pé, visitamos o Mercado dos Lavradores, para observar a 
venda de �ores, legumes, frutas tropicais, bem como as diversas 
variedades de peixe da ilha. Visitamos ainda uma fábrica de bordados 
tradicionais, uma adega de vinhos da Madeira, para conhecer e degustar 
os diversos tipos de vinhos regionais. A manhã termina com um passeio 
pedestre pelas movimentadas artérias do Funchal, visitando a Praça do 
Município e a Igreja do Colégio, a Sé Catedral e a Avenida Arriaga. Almoço 
em restaurante local com bebidas incluídas. Após o almoço e em hora a 
combinar transporte para o aeroporto. Embarque e saída em voo TAP 
com destino a Lisboa. Chegada e �m da viagem.
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