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Sortida: 24 de febrer de 2020

• Coneixeràs l'illa de l'eterna primavera de la mà

d'un guia acompanyant des de l'inici del

viatge, amb vols, hotel 4*, règim alimentari i

les activitats assenyalades al programa. Una

oportunitat irrepetible!

• Gaudiràs del Carnaval de Madeira, un dels

millors d'Europa!

• Recorreràs Funchal, la Capital de la Mar,

d'aigües transparents i cristal·lines.

• T'embriagaràs amb l'aroma dels seus famosos

jardins, plens de plantes i acolorides flors.

• Pujaràs en telefèric a Monte. Veuràs unes

vistes espectaculars des del cim!

• Degustaràs el deliciós vi de Madeira i la seva

tradicional beguda Puncha.

7 dies / 6 nits

Per què t’encantarà:

Europa

Carnaval a l'illa de 

l'eterna primavera

1.246 €Preu Family Sènior:

Coneguda pels sobrenoms de “Illa de les Flors” i “Perla de l'Atlàntic”, Madeira et

conquistarà pel seu bon clima i espectaculars paisatges declarats Patrimoni de

la Humanitat. Un viatge on gaudiràs del ritme del seu famós Carnaval mentre

descobreixes la capital Funchal, encantadors poblets de l'arxipèlag, els seus

bells jardins i exuberant naturalesa.
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BARCELONA – LISBOA – FUNCHAL

Presentació a l'aeroport de Barcelona, assistència personalitzada i reunió de grup per a
sortir en vol direcció a Funchal via Lisboa. Arribada a l'Aeroport Internacional de Funchal i
trasllat a l'hotel. Segons l'hora d'arribada realitzarem un primer passeig pels carrers
centrals de Funchal i visitarem el Jardí Municipal. Allotjament.

DIA

1

Serveis inclosos

• Vols Barcelona – Lisboa – Funchal - Lisboa –

Barcelona.

• Trasllat Aeroport – Hotel – Aeroport.

• Serveis d'autocar segons programa.

• Guia acompanyant des de l'inici fins al final del 

viatge.

• 6 nits d'allotjament en hotel 4* en règim d'allotjament i 

esmorzar. 5 dinars amb aigua en gerra segons itinerari.

• Entrades i visites a:

✓ Jardí Botànic de Funchal.

✓ Pujada en Telefèric a Monte.

✓ Visita i tast especial de Vins a un Celler 

de Madeira.

✓ Degustació de Poncha.

✓ Degustació de Rom Agrícola de Madeira.

• Auriculars per a les visites.

• Taxes (30€.)

• Assegurança d’assistència en viatge bàsic. Més 

informació a: 

http://www.servitravel.es/caixabank/ca/aavb/

Serveis no inclosos

• Consulteu directament amb ServiTravel les connexions 

des de les diferents zones d'origen, així com la 

contractació d'una assegurança de cancel·lació per 

35€.

• Suplement Hab. Individual: 280€.

• Res que no estigui especificat en l'apartat anterior.

FunchalBarcelona Lisboa

http://www.servitravel.es/caixabank/ca/aavb/
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PORTO MONIZ

Esmorzar a l'hotel. Sortida cap al cantó oest de l'illa per a gaudir d'un dia ple de bellesa
natural i vistes impressionants. La nostra primera parada serà a Câmara de Llops, un
poble de pescadors. Passant per diferents vinyes, les que s'utilitzen per al famós vi de
Madeira, arribem al penya-segat de Cap Girão, amb 580m, el promontori més alt
d'Europa i el segon més alt del món. Continuant al llarg de la costa oest, s'arriba a
Ribeira Brava, on farem una breu parada. El recorregut continua cap a Porto Moniz, la
famosa cantonada del Nord, també conegut per les piscines naturals. Dinar en
restaurant local. En el retorn, al llarg de la carretera entre Seixal i São Vicente, passem
petites cascades d'aigua. La nostra última parada serà al Mirador de la Encumeada,
1007 m del nivell del mar per a gaudir d'una vista impressionant de les dues costes de
l'illa, nord i sud. L'última parada serà a la Vall de la Serra d'Aigua, a un bar local, per a
tastar la tan famosa beguda 'poncha'. Retorn a l'hotel. Allotjament.

DIA

3

FUNCHAL I DESFILADA DE LA CAVALCADA DE CARNAVAL

Esmorzar a l'hotel. Sortida de l'hotel per a visitar el Parc de Santa Catarina. Destaquen
en aquest parc municipal la Capella de Santa Catarina i la llacuna on es va construir una
illa per al repòs i nidificació dels ocells que allà hi viuen. Continuem al Mercat dos
Lavradores, centre comercial de productes regionals i l'artesania de Madeira. Després
visitem una botiga de Brodats Madeira Bordal, situada a l'emblemàtic carrer D. Fernão
Ornelas. A partir d'aquí, recorrem a peu els principals carrers de la ciutat de Funchal,
passant per la Catedral de Funchal, classificada com a Monument Nacional des del 1910.
També farem la visita Premium al celler més antic de Funchal, Caves de São
Francisco. Inclou passar per l'antiga boteria de la família, els magatzems d'envelliment,
sala temàtica, museu, acabant amb degustació del seu vi. Després d'aquesta visita, un
passeig per la costa fins a arribar a la Marina de Funchal, on està situat el Restaurant
Solar da Santola. Dinar. Posteriorment viurem l'ambient del carnaval de la ciutat,
assistint a la seva rua. Resta de la tarda lliure. Allotjament.

DIA

2

FunchalFunchal Parque de Santa Catarina Rua de Carnaval

FunchalFunchal Porto Moniz
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EST DE L'ILLA – SANTANA

Esmorzar a l'hotel. Sortida de l'hotel cap a l'est, en direcció cap a Camacha, famosa per
l'artesania de vímet, després d'una visita al magatzem de vímet, per a veure els artesans
que treballen les diferents peces, continuem el nostre ascens fins al Pic do Arieiro, el
tercer pic més alt de Madeira. A partir d'aquí, la vista del Curral das Freiras és
espectacular. Després d'un breu descans, baixem cap al Ribeiro Frio, situat enmig d'un
bosc de laurisilva. Continuant al llarg de la costa nord, arribem a la ciutat de Santana,
famosa per les típiques cases amb teulades cobertes de palla. Dinar en restaurant.
Continuarem per Porto da Cruz per a gaudir del seu port en el flanc oriental de la Penha
d'Águia, que domina el paisatge de la costa. Fem una parada en el Engenho del
Aguardente per a observar les màquines que encara es troben treballant la canya de
sucre. En aquest emplaçament, fem un tast d'aiguardent (rom) de canya de sucre.
L'última etapa d'aquest tour és la històrica ciutat de Machico, on els descobridors van
desembarcar per primera vegada el 1419. Retorn a l'hotel. Allotjament.

DIA

4

MUNTANYA I EIRA DO SERRAT

Esmorzar a l'hotel. Sortida cap al barri antic de Funchal, passeig pels carrers estrets
fins al Fort de San Tiago. Després de la visita a les diferents terrasses d'aquest
monument, travessem els jardins de la zona vella fins a l'estació del telefèric per a
anar a Monte. Visita dels jardins públics i l'Església de La nostra Senyora de Monte, que
alberga la tomba de l'últim emperador d'Àustria, Carles I. Després, el descens en els
“carros de cistells” transport típic tradicional fins al Livramento - opcional. A partir d'aquí,
amb autobús, anem al Pic dos Barcelos, un mirador des d'on es pot gaudir d'una vista
general de la ciutat i els seus voltants. Continuem el nostre recorregut a Eira do Serrado,
mirador amb una vista vertiginosa del cràter de Curral das Freiras. Dinar en restaurant.
A la tarda baixada fins al Curral das Freiras, una parròquia que es destaca per l'accés
difícil i per l'aïllament. Retorn a l'hotel a la tarda. Allotjament.

DIA

5

FunchalFunchal Santana

FunchalFunchal Monte y Eira do Serrado
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CONDICIONS PARTICULARS PER A CONTRACTAR EL VIATGE:
• La confirmació de la reserva queda realitzada en el moment del pagament efectiu de la mateixa. Dins de les 48 hores següents

l'Organitzador contactarà amb el contractant.

• Les sortides són garantides amb un mínim de 25 persones. En el supòsit que no s'assoleixi el nombre mínim, l'Organitzador avisarà de la

possible cancel·lació de la sortida o la possibilitat de mantenir els efectes d'un suplement, amb una anticipació de 15 dies abans de la

sortida.

• És necessari disposar del DNI en vigor.

• En el supòsit de contractació de serveis addicionals no inclosos en el preu, aquests serveis es facturaran amb posterioritat a produir-se el

pagament efectiu del mateix i per separat, d'acord amb les tarifes vigents en el moment de la contractació.

• Per a qualsevol informació per a persones amb mobilitat reduïda, contacti directament amb Servitravel.

FUNCHAL – LISBOA – BARCELONA

Esmorzar a l'hotel. Trasllat a l'aeroport per a prendre el vol de retorn a Barcelona, via
Lisboa.

DIA

7

VOLS

Data Des de Fins Nº Vol H. Sortida H. Arribada

24/02/2020 Barcelona Lisboa TP1039 15:30 16:25

Lisboa Funchal TP1691 18:45 20:30

01/03/2020 Funchal Lisboa TP1692 11:40 13:20

Lisboa Barcelona TP1046 17:30 20:30

HOTELS PREVISTOS

Data Hotel Ciutat

Del 24 de febrer al 01 de març Hotel Sé Boutique 4* Funchal

FUNCHAL

Desdejuni a l'hotel. Avui serà un dia tranquil per a realitzar un últim passeig a Funchal i
les últimes visites i compres, al matí realitzarem la visita del Jardí Botànic. Tornem al
centre per a l'última visita – l'Església del Col·legi Sant Joan Evangelista, un dels més
bells monuments del segle XVII. Esmorzar en restaurant. Tarda lliure. Allotjament.

DIA

6

Origen BarcelonaLisboa

FunchalFunchal


