
 
 

 
 
 

Dissabte 17 de març 2018.- PUNT D’ORIGEN – FUNCHAL 
A l’hora que s’indicarà sortida d’Olot,Banyoles,  Figuers cap al Aeroport de Barcelona. Sortida en vol regular de 
TAP  cap a Funchal amb escala a Lisboa. Arribada a FUNCHAL, capital de l’illa de Madeira.Trasllat al hotel. 
Sopar i dormir. 
 
Diumenge 18 de març 2018.-  FUNCHAL 
Esmorzar, sopar i dormir a l’hotel. Excursió de dia complet amb dinar inclòs a CAMACHA I SANTANA. 
Sortida de Funchal cap a Camacha on es farà una parada. Després es continuarà cap a Poiso en direcció al 
segon punt més alt de l’illa, el Pico do Arieiro de 1810 metres d’alçada. D’aquí baixarem cap a Riberiro Frio on 
pararem per visitar el viver de truites i els jardins de plantes endèmiques de Madeira. Després continuarem cap a 
Santana, un dels pobles més agradables de Madeira, on podrem admirar les cases típiques molt semblants a les 
barraques valencianes . Aquí tindrà lloc el dinar. A la tarda tornarem cap a Funchal passant per Faial i Porto da 
Cruz. Parada en el mirador de Portela per contemplar un dels més bonics paisatges, un capritx de la 
naturalesa, l’elevació rocosa de Penha d’Aguia. Tornada a Funchal per Machico. 
 
Dilluns 19 de març 2018.- FUNCHAL 
Pensió completa. Dedicarem el matí a visitar la ciutat de Funchal. Visitarem el famós Mercat dos Lavradores, a 
la part vella de la ciutat. Allà podrem apreciar la producció local de fruites tropicals, verdures i flors i també la 
varietat de peixos de l’illa. Després continuarem cap a Jardí Botànic, situat a 300 metres d’alçada. Des d’aquí 
es gaudeix d’una extraordinària panoràmica de la Bahia de Funchal i podrem veure gran varietat de flors i 
plantes de Madeira. Acabarem la visita a una bodega fent un tast de vins de Madeira. La tarda serà lliure per  
anar a passejar per la ciutat. 
 
Dimarts 20 de març 2018.-  FUNCHAL 
Esmorzar, sopar i dormir. Excursió de dia complet amb dinar inclòs a PORTO MONIZ. 
Sortida de Funchal amb parades a Câmara dos Lobos, poble típic de pescadors, continuant per la costa sud 
cap a Cabo Girao,  el segon penya-segat marí més alt del mon amb 580 metres. Seguirem  a Ribeira Brava on 
també farem una parada i Ponta do Sol. Llavors pujarem cap a Paul da Serra, l’únic altiplà de l’illa situat a 1400 
metres d’alçada. Arribada a Porto Moniz i parada prop de les piscines naturals. Continuació del viatge seguint 
l’impressionant carretera de la costa cap a Sao Vicente. A la tarda passarem per Chao dos Louros (llorers) on 
es troba una de les zones  de “laurisilva” considerada Patrimoni Mundial. Des de el mirador de Encumenada 
podrem veure les costes nord i sud de l’illa. Tornarem cap a Funchal per Serra de Agua. 
 
Dimecres 21 de març 2018.- FUNCHAL 
Pensió Completa. Excursió de ½ dia a EIRA DO SERRADO Y MONTE. Sortida cap al Pico dos Barcelos i cap 
al mirador de Eira do Serraldo a 1094 metres d’alçada des d’on es gaudeix del paisatge de Curral das Freiras, 
un poble edificat damunt la plataforma d’un volcà. De tornada es passarà per Monte per visitar l’església on hi ha 



enterrat Carles I d’Àustria. Els clients que ho desitgin podran baixar en els típics “carros de cestos” fins a 
Livramento (no està inclòs en el preu). Tornada al hotel. 
 
Dijous 22 de març 2018.- FUNCHAL – BARCELONA – PUNT D’ORIGEN 
Esmorzar i dinar. Matí lliure per gaudir de Funchal. A l’hora que s’indicarà trasllat al aeroport de Funchal per 
sortir en vol regular de TAP amb escala a Lisboa cap a Barcelona. Arribada i trasllat al punt d’origen amb 
autocar. FI DEL VIATGE. 
 
PREU DEL VIATGE PER PERSONA:  1.225 Euros 
 
INCLOU.- Trasllat des dels  punt d’origen al Aeroport de Barcelona. Vol companyia TAP des de Barcelona a 
Funchal via Lisboa d’anada i tornada. Taxes d’aeroport (65 euros) Estada a Funchal en hotel de 4 estrelles 
.Assegurança de viatge i cancel·lació. Tots els menjars que s’indiquen amb el vi i l’aigua inclòs. Totes les visites 
que s’indiquen. Guia acompanyant de la nostra agència de viatges.  
 
NO INCLOU.- Extres d’hotel. Entrades a museus. 
 
EL SUPLEMENT PER HABITACION INDIVIDUAL ES DE  165 EUROS 
 
 
 
 
 

 


