
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

11/07/23. Dia 1 - GRANOLLERS - BARCELONA – FUNCHAL  (Mitja pensió)             
Sortida en bus  des de Granollers i Barcelona cap a l’aeroport de 
Barcelona (T1). Sortida amb destinació Madeira – Funchal en VOL 
DIRECTE. Arribada a l'aeroport i trasllat a l'hotel. Dinar a l'hotel i tarda 
lliure. Sopar i allotjament. 
 
12/07/23. Dia 2 - FUNCHAL  - PIC ARIEIRO - MONTE – FUNCHAL (Pensió completa)             
Esmorzar. Al matí visitarem El Pico de Arieiro, el tercer pic més alt de l'illa. De camí, a la baixada el Pico, visitarem 
Monte, on es troba la patrona de Funchal, “Nossa Senhora do Monte”. Tornada a l'hotel per dinar. A la tarda, visita de 
la part històrica de Funchal, capital de l'illa. Sopar i allotjament. 
 
13/07/23. Dia 3 - FUNCHAL - PORTO MONIZ – CAP GIRAO – SAO VICENTE – FUNCHAL (Pensió completa)             
Esmorzar. Sortida cap a Porto Moniz, on podrem conèixer el cim més alt, amb més de 580 metres d'alçada. Es tracta de 
Cap Girao i Encumeada. Arribarem després a Porto Moniz, on destaquen les piscines naturals formades entre les 
roques. Si el temps ho permet, podrem gaudir d´un 
bany. Dinar al restaurant. A la tarda ens acostarem a 
Sao Vicente, una de les localitats més poblades del 
nord amb gairebé nou mil habitants. Aquesta 
localitat destaca per la vall entre muntanyes, camps 
de conreu i la seva vegetació i bellesa salvatge. 
Sopar i allotjament. 
 
14/07/23. Dia 4 -  FUNCHAL – JARDIM DO MAR – 
PONTA DO SOL – PAUL DA SERRA – FUNCHAL 
(Pensió completa)             
Esmorzar. Dia complet a la zona sud-oest de 
Madeira: visita al petit poble Jardim do Mar i 
Calheta, on es troben les dues úniques platges de 
sorra de Madeira (sense comptar la de Porto Santo).  
 
 
 
 

MADEIRA 
JARDI ATLÀNTIC 

Del 11 al 18 de juliol de 2023 

Des de Granollers i Barcelona, en grup i amb acompanyant de la nostra agència 

8 DIES / 7 NITS –  VOLS I HOTEL 4* TOT INCLÒS I AMPLI PROGRAMA D’EXCURSIONS 

MADEIRA. El jardí atlàntic. Clima privilegiat, gastronomia, piscines naturals… 
Cases escampades a la muntanya que arriben fins al port anomenat Funchal. 
Un lloc per perdre’s passejant.  



 

HOTEL 
Hotel Pestana Ocean Bay 4* 
Praia Formosa, Sao Martinho, 9000-247 Funchal, Portugal 

  

  
 
 
VOLS  
VY0000 11JUL    BCN  FNC    Horari pendent     
VY0000 18JUL   FNC  BCN   Horari pendent 
 
Grup mínim 25 persones. 
 
 
 
 

 
 
Allí gaudirem de temps lliure per passejar per la platja. Dinar al restaurant. Visita a Madalena do Mar coneguda per 
les plantacions de platanars. Després visitarem Ponta do Sol, situat sobre el mar, entre Ribeira Brava i Calheta, a pocs 
quilòmetres de Funchal. Amb paisatges majestuosos, aquest poble posseeix bells boscos i muntanyes, així com el 
imponent altiplà Paúl da Serra. Tornada a l'hotel. Sopar i allotjament 
 
15/07/23. Dia 5 - FUNCHAL - BARCELOS – EIRA DO SERRADO – CAMARA DE LOBOS – FUNCHAL (Pensió completa)             
Esmorzar. Sortida cap a Ribeiro Frio on farem primer una petita caminada. Després de la visita de la localitat 
arribarem a Santana, on destaquen les cases típiques del temps dels colons portuguesos. Dinar al restaurant. A la tarda 
continuarem la nostra excursió fins a la punta de Sao Lorenzo, una formació rocosa mar endins, que divideix la part 
nord i sud de l'illa. Acabarem el dia que va ser la primera capital de l'illa, Machico. Tornada a l'hotel, sopar i 
allotjament. 
 
16/07/23. Dia 6 - FUNCHAL - PORTO MONIZ – CAP GIRAO – SAO VICENTE – FUNCHAL (Pensió completa)             
Esmorzar. Matí lliure. Dinar a l'hotel. A la tarda, sortirem a visitar el mirador de Pico dos Barcelos, des del qual tenim 
una vista panoràmica de la badia i la ciutat de Funchal amb les illes Desertas en segon pla. Continuarem la visita a Eira 
do Serrado, que ofereix, a més de mil metres d´altitud, unes impressionants vistes panoràmiques a la pedania de Curral 
das Freiras, ens acostarem a Cambra de Llops. Tornada a l'hotel. Sopar i allotjament. 
 
17/07/23. Dia 7 - FUNCHAL  (Pensió completa)             
Dia lliure a l'hotel. 
A la nit, sopar típic madeirenc amb espectacle de ball folklòric. 
 
18/07/23. Dia 8 – FUNCHAL - BARCELONA  - GRANOLLERS  (Esmorzar)             
Esmorzar a l’hotel i trasllat a l’aeroport.  Vol DIRECTE a Barcelona. Arribada i trasllat en bus fins a Granollers.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EL PREU INCLOU: 
 Acompanyant de la nostra agència des de Granollers i 
durant tot el viatge més guia local a destí 
 Règim tot inclòs Hotel 4* 
 Bitllet d’avió en turista amb maleta facturada  
 Trasllat Granollers – Aeroport – Granollers  
 7 nits hotel  en pensió complerta 
 Visites i entrades segons programa descrit 
 Assegurança de viatge d’assistència mèdica il·limitada i 
d’anul.lació (veure cobertures al  contracte) 
 Propines 
 
 
EL PREU NO INCLOU : 
Altres propines o extres personals Cada persona ha de dur la 
documentació necessària per accedir al país de destí. Serveis 
no especificats a l’apartat el preu inclou.  

 
Els programa descrit és susceptible de canvis per raons 
puntuals alienes a la nostra organització.  Preus subjectes a  
canvis per augment de taxes aèries o de divisa fins a 21 dies 
previs a la sortida 

PREU PER PERSONA:  1.492 € 
SUPLEMENT HABITACIÓ INDIVIDUAL: + 290 € 


