Excursii Opționale
cu ghid în română
Miercuri - Eira do Serrado – Monte Valea călugăriţilor - Munte
Plecare în direcţia punctului panoramic " Pico dos Barcelos ", o fantastică panoramă a oraşului Funchal.
Urcând în continuare spre Eira do Serrado (1094m) de unde vom admira frumoasele peisaje din interiorul
insulei, o privelişte spectaculoasă a satului Curral das Freiras situat într-o vale înconjurată de munţi,
socotit cel mai adânc crater al vulcanului stins din centrul insulei. În continuare vom merge spre satul
Monte, destinaţia favorită a vizitatorilor insulei încă din secolul al XIX-lea. Cea mai notabilă atracţie a sa
este biserica in interiorul căreia se află mormântul lui Carol I - ultimul împărat al Austriei. La întoarcere
(opţional) aveţi şansa de a coborî cu o sanie de răchită, până in zona Livramento. Întoarcere la hotel.
De la 08 până la 11 persoane - 30€ de persoană / Pentru 12 persoane - 20€ de persoană

Joi - Camacha / Santana ( prânzul inclus )
Prima oprire este în Camacha, una dintre cele mai mari aşezări din interiorul insulei şi centrul producţiei
obiectelor din răchită. În continuare vom urca spre Pico de Areiro (1810m), al III-lea cel mai înalt vârf de pe
insulă. Următoarea oprire este la Ribeiro Frio pentru a vizita o crescătorie de păstrăvi. În continuare Santana - probabil cel mai tipic sat de pe insulă, unde sa păstrat în prezent casele tradiţionale cu acoperiş
de paie. (Prânzul la Restaurant) La întoarcere în Funchal vom opri în Machico, oraş construit între mare şi
munte şi locul în care au debarcat primii navigatori portughezi care au ajuns pe insulă in 1419.
De la 08 până la 11 persoane - 69€ de persoana / Pentru 12 persoane - 45€ de persoana

Vineri - Cina Tradițională la restaurant tipic Madeirense, unde veți servi vinul de Madeira,
urmând "Espetada" fel de mâncare tradițională. Veți asista la un spectacol cu dansuri tipice madeirenses.
După cină vom face o oprire la un observator pentru a admira panorama orașului Funchal noaptea.
De la 08 până la 11 persoane -52€ de persoana/ Pentru 12 persoane - 35€ de persoana

Marţi - Porto Moniz (prânzul inclus )
Prima oprire este la Camera de Lobos un pitoresc sat pescăresc care a fost pictat chiar de Winston
Shurchill, anii 50. Vom urca în continuare până la punctul panoramic Cabo Girão (580m) unul dintere cele
mai înalte promontorii din Europa. Continuăm dea lungul coastei Vestice a insulei către Ribeira Brava - se
numără cea mai veche localitate de pe insulă din anul 1440. Urcăm prin Encumeada (1007m) altitudine, şi
în continuare îndreptîndu-ne spre coasta de Nord – Sf. Vicent, trecem prin pădurea „Laurissilva” – cea mai
mare padure De dafini din lume, inscrisă in Lista Patrimoniului Mondial Unesco(1999). Oprire pentru masă
de prânz, şi în continuare ne vom îndrepta spre Porto Moniz – cel mai nordic puct turistic, este celebru
pentru piscinele naturale vulcanice. Următorul obiectiv: urcare la altitudine de 1200-1500m cel mai mare
platou de pe insulă – Paul da Serra. Prin coasta de Vest reîntoarcem spre Funchal. De la 08 până la 11
persoane - 70€ de persoana / Pentru 12 persoane - 45€ de persoana

Yellow bus – 15€ (2zile)
Catamaran – 35€ (3h)
Colombo Santa Maria – 35€ (3h)

Porto Santo – 100€ (1 zi)
Gip safari – 35€
Levadas “ Drumetii “ - 36€

