
17 febrer. BARCELONA – FUNCHAL.          
A la hora indicada caldrà presentar-se a l’aeroport de Barcelona, on 
trobarem al nostre guia de viatge. Ens ajudarà amb els tràmits de 
facturació i posteriorment embarcarem en direcció a Madeira, fent una 
escala a Lisboa. A l’arribada a l’aeroport de Funchal, trobarem el bus 
que ens traslladarà fins al hotel. Allotjament.

18 febrer   FUNCHAL ”Dia de la Cavalgada del Gran 
Carnestoltes”          
Esmorzar Bufet a l’hotel. Sortirem de l'hotel cap al centre de Funchal. 
Començarem el nostre tour amb la visita al Parc de Santa Catarina, amb 
una bellíssima vista sobre Funchal.  Destaquen la Capella de Santa 
Catarina i la llacuna on es va construir una illa per al repòs i nidificació de 
les aus que viuen allà . En aquest parc existeix també una estàtua de 
l'Infant Don Henrique i una de Cristóbal Colón. Continuarem fins el 
Mercat dos Lavradores, un punt  de referència en l'arquitectura de la 
ciutat de Funchal i de la vida diària i un veritable centre comercial de 
productes regionals i l'artesania de Madeira. Després visitarem una 
tenda de Brodats Madeira Bordal situada a l'emblemàtic carrer D. 
Fernão Ornelas. Amb prop de 150 anys d'història, el procés de 
producció del Brodat Madeira, manté la seva autenticitat, sent un brodat 
totalment artesanal d'alta qualitat. A partir d'aquí, recorrerem a peu els 
principals carrers de la ciutat, passant per la Catedral de Funchal, 
classificada com a Monument Nacional des de 1910 que compta amb 
un dels més bells sostres a Portugal, fets amb fusta de l’illa. Aquest tour 
acabarà al restaurant on prendrem el dinar al migdia. Resta de la tarda 
lliure. Allotjament. 
A les 20:30 hores te l’Inici la Desfilada de la Cavalcada Gran de 
Carnestoltes, al llarg de l'Avinguda del Mar, a la que podrem 
assistir lliurement.

Allotjament

Mitja pensió
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19 febrer  . FUNCHAL - RIBEIRA BRAVA - PORTO MONIZ - 
MADALENA DO MAR - VALL DE LA SERRA D'AIGUA  FUNCHAL. 

Esmorzar Bufett a l’hotel. Sortida de l'hotel cap al costat oest de l’illa 
per gaudir d'un dia ple d'una bellesa natural i vistes impressionants. 
La nostra primera parada serà a Câmara de Lobos, un poble de 
pescadors, immortalitzat per les pintures de Sir Winston Churchill al 
1950. Passant per diferents vinyes, els que s'utilitzen  per al  famós  
vi de Madeira, arribem al penya-segat de Cap Girão, de 580m 
d’alçada. Es tracte del promontori més alt d'Europa i el segon més alt 
del món. Des de la plataforma de cristall, podem gaudir d'una 
magnífica vista sobre la costa sud. Continuant al llarg de la costa 
oest, s'arriba a Ribeira Brava, on farem una breu parada. El 
recorregut continua cap a Madalena do Mar, famosa per les seves 
plantacions de plàtan fins arribar a Paul da Serra, l'únic altiplà de 
Madeira amb 1400m i Porto Moniz, conegut per les piscines naturals. 
Pararem per dinar a un restaurant amb vista al mar.  A la tornada, al 
llarg de la carretera entre Seixal i São Vicente, passarem per petites 
cascades d'aigua. La nostra última parada serà al mirador de la 
Encumeada de 1007m per sobre del nivell del mar, per 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, en un bar local, per provar la 
beguda tan famosa 'poncha'. Retorn a l'hotel.  Allotjament.

20 febrer    FUNCHAL - RIBEIRO FRIO -  FAIAL – SANTANA - 
PORTO DA CRUZ - MACHICO - FUNCHAL.          
Esmorzar Bufetf a l’hotel. Iniciarem el nostre recorregut cap a el Cim 
do Areeiro, el tercer cim més alt de l’illa, amb una altitud de 1818 m, 
que ofereix fabuloses vistes de 360º de l’illa. Sovint, es pot veure que 
les formacions rocoses travessen els núvols creant les imatges i les 
oportunitats fotogràfiques més impressionants. Després, viatjarem a 
Ribeiro Frio, un petit poble situat al cor del bosc de Laurissilva. En 
aquest indret, classificat com a Patrimoni Natural de la Humanitat per 
la UNESCO, podrem gaudir d'una fantàstica varietat de plantes i 
espècies al seu hàbitat. També podem observar l'interessant viver de 
truites (entrada no inclosa) que es troba emmarcada  entre recintes 
de pedra, aigua fresca de muntanya i naturalesa pura. El recorregut 
contínua fins a Faial, on podem veure la imponent roca de Penha de 
Águia, que separa Faial de Porto da Cruz. Després, una parada a la 
ciutat de Santana, per el dinar de migdia. 
Continuarem cap al Porto da Cruz per gaudir del seu port al flanc 
oriental de la Penha d'Águia, que domina el paisatge de la costa. 
Farem una parada al Engenho del Aguardente per observar les 
màquines que encara es fan servir a les feines del cultiu de la canya 
de sucre. En aquest indret farem una degustació de rom de canya. 
Contuinuarem fins a la ciutat de Machico, on els descobridors van 
desembarcar per primera vegada al 1419. Retorn a l'hotel de 
Funchal. Allotjament.

Mitja pensió

Mitja pensió

FerFrans Viatges  -  Rambla Sant Isidre, 9  -  08700 Igualada  -  Telf. 93 803 7556  -  GC-419   -  www.ferfrans.com

Carnaval a

Del 17 al 23  de febrer de 2023

MADEIRA



FerFrans Viatges  -  Rambla Sant Isidre, 9  -  08700 Igualada  -  Telf. 93 803 7556  -  GC-419   -  www.ferfrans.com

Carnaval a

Del 17 al 23  de febrer de 2023

MADEIRA
21 febrer   FUNCHAL -TELEFÈRIC - EIRA DO SERRAT - CIM 
DOS BARCELOS.             .
Esmorzar Bufet a l’hotel. Sortida cap al casc antic de Funchal. 
Passejarem per un dels carrers més antics de Funchal (Rua de Santa 
Maria), fins a l'estació del telefèric per pujar al telefèric que ens durà 
fins els jardins públics i l'Església de La nostra Senyora de Muntanya, 
patrona de l’illa, que acull la tomba de l'últim emperador d'Àustria, 
Carlos  I. Temps lliure. Després, el descens en els “trineus de vímet”, 
transport típic tradicional, fins al Livramento. Continuarem a través 
d'un camí forestal de pi i eucaliptus cap a Eira do Serrat, amb una 
vista vertiginosa del cràter de Curral das Freiras. Un curt passeig fins 
al mirador per contemplar la parròquia que destaca per l'accés difícil i 
per l'aïllament. Va ser aquí on les religioses del convent de Santa 
Clara es refugiaran al 1566 fugint dels corsaris francesos. Dinarem a 
un restaurant panoràmic de la zona.  Continuarem de tornada a 
Funchal. L'última parada serà al Cim dos Barcelos, un mirador des 
d'on es pot gaudir d'una vista general de la ciutat de Funchal i els seus 
voltants. Resta de la tarda lliure. Allotjament.

22 febrer FUNCHAL.                    
Esmorzar Bufet a l’hotel. Sortida de l'Hotel cap al Jardí Botànic. Aquí, 
viuen i floreixen més de 2000 plantes exòtiques originàries de tots els 
continents, que creixen en aquest indret tan be com al seu ambient 
d'origen. Atenent a la creixent pèrdua de biodiversitat i d'hàbitats a 
nivell mundial, aquest jardí ha arribat a convertir-se en un pol de 
ciència i cultura. Tornarem al centre, on visitarem l'Església del 
Col•legi Sant Joan Evangelista, un  dels més bells monuments del 
segle XVII. Per finalitzar, visitarem el Celler de Vins de Madeira més 
antic de Funchal "Caves de São Francisco". Aquí, farem una visita 
per contemplar l'antiga boteria de la família; els magatzems 
d'envelliment; sales temàtiques i el museu; acabant amb tasts de vi, 
un d'ells envellit. El matí acabarà  amb  el dinar a un emblemàtic 
restaurant de la capital ple d'història en un dels racons de la ciutat. 
Resta de la tarda lliure. Allotjament.

23 febrer  FUNCHAL – BARCELONA.      
Esmorzar Bufet a l’hotel.  A l’hora indicada prendrem l’autocar que 
ens portarà fins a l’aeroport, per embarcar en vol direcció a Barcelona 
(canvi a Lisboa). Arribada a Barcelona i fi dels serveis.

Mitja pensió

Mitja pensió

Esmorzar
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Preu per persona en Hab. doble grup de 25 persones: 1.575 €
Preu per persona en Hab. doble grup de 20 persones: 1.640 €
Preu per persona en Hab. doble grup de 15 persones: 1.690 €

Sup.Hab. Individual: 295 €
.

Sortida garantitzada amb un mínim de 15 persones

Opcional Suplement de 6 sopars a l’Hotel: 200 €

El Preu Inclou:

   Guia acompanyant des de Barcelona
o Bitllet aeri, Barcelona/Lisboa/Funchal/Lisboa/Barcelona
   Taxes incloses
o 06 nits d'allotjament i esmorzar a l'hotel
o Règim mitja pensió 
   (opciónal de pensió completa)
o Visites com s'indica a l'itinerari
o Guia local de parla castellana
o Propines conductor i guia
o Taxa turística
o Assegurança d'assistència mèdica

El programa NO Inclou:
o Despesses extres a l’Hotel
o Begudes als menjars
o Sopars

HOTEL PREVIST:  PESTANA CASINO PARK  o similiar
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