
 

                                     7 Dias de Viagem 

 

Mais do que uma viagem… uma experiência. 
 

 

                                 FÉRIAS À VISTA 2021 

                 MADEIRA – FUNCHAL E PORTO SANTO 

No meio do Atlântico, as ilhas da Madeira e Porto Santo são um refúgio de 
beleza natural. Entre o azul do mar e o verde-esmeralda da vegetação, 
sobressai o colorido exótico das flores, num arquipélago, em que dois terços 
são área protegida e onde se encontra a maior Floresta Laurissilva do mundo. 
De clima ameno durante todo o ano, a Ilha do Porto Santo é banhada por 
águas turquesas, sendo a sua principal caraterística as praias de areia fina e 
dourada, com propriedades terapêuticas raras que convidam a muitos banhos 
de sol e de mar. 

 

De 11 de setembro a 17 de setembro 

 11 de setembro  (sábado) 

06:30h – Encontro no aeroporto de Lisboa (Aeroporto Humberto Delgado)/ 
formalidades de embarque. 

08:30h – Partida para o Funchal em voo da TAP 

10:20 – Chegada ao aeroporto do Funchal (Aeroporto Cristiano Ronaldo) / 
formalidades de desembarque: 

       Partida em direção ao Funchal:  

 Jardim Botânico (vista panorâmica sobre a baía do Funchal) 
 Visita e prova numa cave de vinhos da Madeira  
 Visita a uma fábrica de bordados e ao Mercado dos Lavradores  

 

13:00 – Almoço regional em restaurante local 

15:30 – Subida em teleférico até à Vila do Monte, com visita à Igreja Matriz, 
onde se encontra o túmulo do Imperador D. Carlos I de Áustria 

(Descida nos típicos carros de cestos, opcional não incluído) 

20:00 – Jantar, check-in e distribuição dos quartos em 
Hotel  

 

 12 de setembro (domingo)  
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08:00 - Pequeno-almoço no Hotel  

09:00 – Partida em direção a Porto Moniz com paragem/ passagem em:  

 Câmara de Lobos e Cabo Girão  
 Vila da Ribeira Brava 
 Vila da Ponta do sol  
 Paul da Serra 
 Porto Moniz - piscinas naturais 
 Estrada escavada na Costa Escarpada  
 Vila de São Vicente 

 

13:00 – Almoço em restaurante local 

15:30 – Regresso ao Funchal, com paragem/ passagem em: 

 Freguesia da Serra D’Água 

20:00 – Chegada ao Hotel, jantar e alojamento 

 13 de setembro (segunda-feira) 

08:00 - Pequeno-almoço no Hotel  

09:00 – Partida em direção a Porto da Cruz, com 
paragem/passagem em: 

 Miradouro da Portela 

 Penha D’Águia  
 Santana para apreciar as casas típicas 
 

13:00 – Almoço em restaurante local 

15:30 – Regresso ao Funchal, com paragem/passagem em:  

 Ribeiro Frio  
 Viveiro das trutas 
 Poiso  
 Pico do Areeiro 

20:00 – Chegada ao hotel, jantar e alojamento 

 

 14 de setembro (terça-feira) 

06:30 - Pequeno-almoço  

07:30 - Check-out, seguido de transporte para o cais e formalidades de 
embarque no “Lobo Marinho” 

08:00 – Partida para Porto Santo 
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10:15 – Chegada a Porto Santo/ desembarque e transporte para o Hotel  

13:00 – Almoço em restaurante local. 

15:30 – Tarde livre para poder desfrutar das belas praias e piscina, passear ou 
descansar 

20:00 – Jantar e alojamento 

 15 de setembro (quarta-feira)  

08:00 - Pequeno-almoço  

09:00 – Manhã livre para desfrutar das belas praias e piscina, passear ou 
descansar 

13:00 – Almoço em restaurante local 

15:30 – Tarde livre para continuar a desfrutar das belas praias e piscina, 
passear ou descansar 

20:00 – Jantar e alojamento 

 16 de setembro (quinta-feira)  

08:00 - Pequeno-almoço  

09:00 – Manhã livre para desfrutar das belas praias e piscina, passear ou 
descansar 

13:00 – Almoço em restaurante local 

15:30 – Tarde livre para continuar a desfrutar das belas praias e piscina, 
passear ou descansar 

20:00 – Jantar e alojamento 

 17 de setembro (sexta-feira)  

08:00 – Pequeno-almoço 

09:00 –Check-out, seguido de transporte privado para o Aeroporto de Porto 
Santo 

11:10 - Partida para Lisboa em voo TAP 

12:45 – Chegada ao Aeroporto Humberto Delgado 

 

 

 

Para participar nesta maravilhosa aventura, tenha em conta que: 
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 Inscrições abertas até dia 09 de junho de 2021. As inscrições são limitadas e deverão ser 
realizadas através do email secretaria@retinaportugal.org.pt ou pelo telefone 213 660 167. 

 O pagamento pode ser faseado e obriga a um valor de inscrição de 10€ que poderão não 
ser reembolsáveis.  

 

O valor da viagem inclui: 

 - Viagens em voos TAP com uma bagagem de porão 

 - Transporte em autocarro privado 

 - Alojamento no Funchal em quarto duplo em Hotel, em regime de meia-pensão 
(Pequeno-almoço e jantar) 

 - Alojamento em Porto Santo em quarto duplo em Hotel, (Com Jantar) 

 - Almoços mencionados no programa 

 - Travessia em barco Funchal/ Porto Santo 

 - Visitas e percursos conforme mencionado no itinerário, com acompanhamento de 
guia local 

 - Subida de teleférico até à Vila do Monte 

 - Seguro de viagem  

 

O valor pago nesta viagem não inclui:  

- As bebidas nos jantares em Porto Santo 

- Pequenos-almoços em Porto Santo 

- Gratificações ou entradas em monumentos não referenciados neste programa. 

- A ARP-Retina Portugal reserva-se ao direito de proceder a alterações neste 
programa de modo a ultrapassar situações imprevistas, com vista à melhor 
prossecução das atividades. 

- A ARP-Retina Portugal reserva-se ao direito de cancelar a viagem em caso de 
número insuficiente de inscrições recebidas. 

 

Venha aproveitar esta semana de Cultura, Diversão e Praia. 
Estamos de olhos postos na Madeira. Venha connosco! 

 Inscreva-se já!  

mailto:secretaria@retinaportugal.org.pt

