TUDO INCLUÍDO

5 DIAS

MADEIRA

CONFORME PROGRAMA

FESTA
DA FLOR

DE 06 A 10 DE MAIO 2022

saída

LISBOA
PORTO

FESTA DA FLOR DA MADEIRA

ESTE PROGRAMA PROPICIA A VISITA AOS LUGARES
MAIS BELOS DA ILHA

Viagem organizada por Tourland Portugal Operador de Turismo Lda. RNAVT 3864 www.tourlandportugal.com / geral@tourlandportugal.com

VISITA À MARAVILHOSA QUINTA DAS CRUZES
JARDIM BOTÂNICO - MUSEU HISTÓRIA NATURAL
ASSISTÊNCIA NA TRIBUNA AO GRANDE DESFILE
ALEGÓRICO DA FLOR
NOITE TÍPICA SABOREANDO A FAMOSA ESPETADA
MADEIRENSE E FOLCLORE

2º DIA - GARAJAU, MACHICO, PORTELA,
RIBEIRO FRIO, PICO DO AREEIRO

SANTANA,

Após o pequeno almoço, saímos para excursão por GARAJAU,
paragem neste belo miradouro e conhecer o Cristo Rei, inaugurado
em 1927. MACHICO, paragem para visita ao centro da cidade,
conhecendo a sua bonita Igreja Matriz (um dos monumentos mais
antigos da Madeira), a baía e praia de areia amarela. Continuamos
pelo MIRADOURO DA PORTELA, PORTO DA CRUZ, SANTANA,
cartaz turístico da ilha, muito famosa pelas suas casas típicas
cobertas de colmo. Almoço no percurso. Descendo ao RIBEIRO
FRIO, visitamos um Viveiro das Trutas. Em seguida subimos ao
PICO DO AREEIRO, um belo miradouro a 1.818m de altitude,
terminando no hotel. Jantar e alojamento.

1º DIA - PORTO e LISBOA, ILHA DA MADEIRA (visita ao 3º DIA - JARDIM BOTÂNICO, MONTE, EIRA DO SERRADO
Funchal)
GRANDE CORTEJO ALEGÓRICO DA FLOR
Comparência no aeroporto duas horas antes da hora de partida
Formalidades e partida em voo TAP com destino à Ilha da
Madeira. Chegada, desembarque seguido do transfer ao hotel
Barcelo Allegro Madeira * * * * (deixar as malas). Almoço em
restaurante local, seguido de passeio a pé ao centro histórico
do Funchal, visitando o Mercado dos Lavradores, uma fábrica
de bordados tradicionais, uma adega de vinhos da
Madeira, degustando alguns tipos de vinho. Admiramos na
Praça do Município o edifício da Câmara Municipal, entrada na
Sé Catedral, Igreja do Colégio, terminando no hotel.
Jantar e alojamento.

HOTEL BARCELÓ ALLEGRO MADEIRA

Após o pequeno-almoço buffet, saímos para a visita ao
JARDIM BOTÂNICO, localizado na Quinta do Bom Sucesso, cobre
uma área de 80.000m2 e alberga uma fascinante coleção de
variadíssimas plantas. Terminando com a visita ao Museu de
História Natural. Continuação para o MONTE, paragem para a
visita aos seus belos jardins e igreja de N. Sra. do Monte.
Possibilidade de descida até ao Livramento (opcional) nos
famosos Carros/Cestos. Prosseguimos para a EIRA DO
SERRADO Miradouro a 1094m de altitude, de onde se
desfruta uma deslumbrante paisagem sobre a freguesia do
Curral das Freiras. Almoço. Descemos ao Funchal para;
Ingresso na tribuna, onde em cadeira reservada assistimos ao
maravilhoso Grande Cortejo Alegórico da Flor, com milhares
de figurantes e dezenas de carros alegóricos, que farão as
delicias de todos. Jantar e alojamento.

CORTEJO ALEGÓRICO DA FESTA DA FLOR

4º DIA - CAMACHA, CÂMARA DE LOBOS, CABO GIRÃO,
SÃO VICENTE, PORTO MONIZ, CALHETA
JANTAR EM RESTAURANTE TÍPICO COM A FAMOSA
ESPETADA E ESPETÁCULO DE FOLCLORE

Após o pequeno-almoço buffet, saímos para excursão pela
CAMACHA (conhecida pela industria do vime e pelo seu folclore),
CAMARA DE LOBOS (vila piscatória). CABO GIRÃO, o mais alto
promontório da Europa com 580 metros. RIBEIRA BRAVA (visitamos
a sua lindíssima Igreja Matriz). Prosseguimos em direção a SÃO
VICENTE, RIBEIRA DA JANELA, paragem no MIRADOURO DO VÉU
DA NOIVA, para contemplar a cascata e a costa norte da Ilha da
Madeira. Chegada ao PORTO MONIZ, onde se realiza o almoço,
seguido de tempo livre para fotos das suas famosas piscinas naturais
construídas entre as rochas vulcânicas. Partida depois via
ENCUMEADA (montanha que separa a costa norte da costa sul),
passamos por PAÚL DA SERRA (o planalto mais alto da Ilha),
ENGENHO DA CALHETA (paragem, onde sugerimos prove a Poncha
e o Bolo de Mel), terminando no hotel.
- Em hora a indicar, saímos para o restaurante típico, onde se
realiza o jantar, saboreando a famosa espetada Madeirense, com
espetáculo de Folclore. Regresso ao hotel, para o alojamento.

JARDIM BOTÂNICO DA MADEIRA

Viagem organizada por Tourland Portugal Operador de Turismo Lda. RNAVT 3864 www.tourlandportugal.com / geral@tourlandportugal.com

5º DIA - FUNCHAL, QUINTA DAS CRUZES, LISBOA e PORTO

Após o pequeno-almoço buffet, o nosso guia realiza a visita à
encantadora Quinta das Cruzes, uma quinta do século XVIII,
dedicada à história da Madeira e ultima residência de João
Gonçalves Zarco, com jardins exuberantes que exibe 500 anos de
arte, cerâmica, joalharia e antiguidades. Tempo livre para a compra
de recordações ou atividades pessoais. Almoço. Em hora a indicar, o
transporte ao aeroporto, para as formalidades de embarque. Partida
em voo TAP com destino a LISBOA ou PORTO.

CÂMARA DE LOBOS

CASAS TÍPICAS DE SANTANA

Preço por pessoa
Em quarto duplo ou triplo

910€

Suplemento de quarto individual

160€

PICO DO AREEIRO

Hotel só para adultos, só aceita maiores de 18 anos

TUDO INCLUÍDO CONFORME INDICADO NO PROGRAMA

CORTEJO ALEGÓRICO DA FESTA DA FLOR

Passagem aérea no percurso indicado com direito a uma mala de
porão até 23kg, transferes e excursões em autocarro de turismo
com o acompanhamento do nosso guia oficial, estadia de 4 noites
de hotel em quartos standard, todas as refeições desde o almoço
do 1º dia ao almoço do 5º dia, incluindo um jantar em
restaurante típico com a famosa Espetada Madeirense e
espetáculo de Folclore, bebidas às refeições (vinho da casa e
água, ou 1 cerveja ou 1 refrigerante), cadeira reservada na tribuna
para assistência ao Grande Desfile Alegórico da Flor, entradas no
Jardim Botânico, Museu e Jardim da Quinta das Cruzes,
seguro de assistência em viagem, taxas de aeroporto.

