
 

 

ESPANHA E ILHA DA MADEIRA 

 

 

18/05 (sab) - Porto Alegre / Lisboa 

Embarque em voo com destino a Lisboa. Companhia aérea a definir. 

19/05 (dom) – Lisboa / Barcelona 

Chegada em Lisboa no final da manhã. Conexão em voo para Barcelona. Chegada, recepção e 
traslado para o hotel. Hospedagem e jantar.  

20/05 (seg) – Barcelona 

Café da manhã. Saída para visitar a cidade. Teremos um dia inteiro para percorrer esta vibrante 
cidade. Um guia local nos mostrará todas as belezas e principais pontos turísticos, destacando: 
Bairro Gótico, Mercados e Rambla. Também iremos ao Montjuic. Um dos pontos altos será a visita à 
Catedral da Sagrada Família (ingresso incluído). No final da tarde, retorno ao hotel. Jantar e noite 
livre. 

1/05 (ter) –  Barcelona  

Café da manhã. Pela manhã faremos uma visita a espetacular Montserrat, o lugar mais sagrado dos 
catalães e onde está o Santuário da Virgem Negra de Montserrat. Retorno a Barcelona, e tarde 



 

 

livre. Jantar no hotel.  

22/05 (qua) –  Barcelona  312km   Zaragoza   320km   Madri  

Café da manhã no hotel e viagem de ônibus em direção a Madri. No caminho faremos uma parada 
na belíssima Zaragoza, com destaque para a espetacular Basílica de Nossa Senhora do Pillar. 
Chegada em Madri no final do dia, hospedagem no hotel e jantar.  

23/05 (qui) –  Madri 

Café da manhã. Realização de um city tour panorâmico pela capital espanhola, passando pela Gran 
Via, a Plaza de España, onde veremos o monumento de Cervantes e seus famosos personagens. Em 
seguida passaremos pela fonte da Plaza Cibelis, pelo Passeo do Prado e seu famoso Museu e pelo 
Parque do Retiro, além do antigo portão da cidade, a Puerta de Alcalá e a Plaza de Toros. Tarde livre 
para visitas pessoais, como ao Museu do Prado, ou então aproveitar o forte comércio local para 
compras. Jantar no hotel e noite livre. Em seguida assistiremos a um espetáculo de Flamenco em 
uma casa especializada. 

24/05 (sex) – Madri (Toledo) 

Café da manhã no hotel. Visita a Toledo, cidade histórica localizada no topo de uma montanha. Esta 
lindíssima cidade medieval foi descrita por Cervantes como “a glória da Espanha”. Conheceremos o 
Alcazar, a Catedral e o Mercado Central. Tempo livre para almoçar. No início da tarde retornaremos 
a Madri, e teremos um pouco mais de tempo livre para as últimas compras e visitas. Jantar no 
hotel.  

25/05 (sab) - Madri / Lisboa  / Ilha da Madeira 

Café da manhã no hotel. Traslado para o aeroporto e embarque em voo com destino a Funchal, 
com conexão em Lisboa. Chegada por volta das 16h. Já Traslado para o hotel. Hospedagem e jantar.  

26/05 (dom) – Ilha da Madeira (Câmara dos Lobos, Cabo Girão, Ribeira Brava, Porto Moniz, São 
Vicente) 

Café da manhã. Saída em direção a Câmara de Lobos, para uma breve parada no centro desta 
pitoresca vila de pescadores. Seguindo ao longo da costa sul efetuamos uma segunda parada no 
Cabo Girão, o promontório mais alto da Europa, com 580 metros, e o segundo mais alto do mundo, 
antes de chegarmos à Vila da Ribeira Brava, com a sua lindíssima igreja.  Começaremos a subir em 
direção ao Paul da Serra, o único planalto da ilha, a 1500 metros de altitude. Descendo para o Porto 
Moniz, pelo Fanal e Ribeira da Janela, parada num miradouro, para uma vista panorâmica da costa 
norte. Já em Porto Moniz, vila muito conhecida pelas suas piscinas naturais, será servido o almoço 
num restaurante local. O retorno à cidade do Funchal será efetuado pela Encumeada, montanha 
que separa a costa norte da costa sul, com parada no Miradouro do Véu da Noiva, de onde 
podemos observar parte da estrada antiga. Passando por São Vivente, atravessamos uma parte da 
famosa floresta Laurissilva (classificada pela UNESCO, como patrimônio da Humanidade). Breve 
parada na Pousada dos Vinháticos antes de chegarmos ao hotel. Jantar e alojamento. 

 



 

 

27/05 (seg) – Ilha da Madeira (Funchal, Monte) 

Café da manhã no hotel. Saída em direção ao centro histórico da cidade de Funchal, onde a pé, 
visitamos o Mercado dos Lavradores, uma verdadeira explosão de cor e sensações únicas, para 
observar a venda de flores, legumes, frutas tropicais, bem como as diversas variedades de peixe da 
ilha. Visitamos ainda uma fábrica de bordados tradicionais, uma adega de vinhos da Madeira, para 
conhecer e degustar os diversos tipos de vinhos regionais. A manhã termina com um agradável 
passeio pedestre pelas movimentadas artérias do Funchal, visitando a Praça do Município e a Igreja 
do Colégio, um dos mais interessantes exemplares artísticos deixados pelos Jesuítas em Portugal, a 
Sé Catedral e a Avenida Arriaga. Almoço em restaurante local. Após o almoço visitamos o Jardim 
Botânico (entrada incluída), onde podemos observar plantas de todo o mundo. Também subiremos 
de teleférico até a freguesia do Monte para visita à Igreja da Nossa Senhora do Monte, (onde se 
encontra o túmulo do último Imperador da Áustria, Carlos I) e aos seus magníficos jardins públicos. 
Jantar e noite livre. 

28/05 (ter) – Ilha da Madeira (Camacha, Pico do Areeiro, Santana, Porto da Cruz, Machico) 

Café da manhã. Neste dia inteiro de excursão, conhecemos primeiro a Camacha, local conhecido 
pela indústria do vime e pelo seu folclore. Em seguida subimos ao Pico do Areeiro, o terceiro cume 
mais alto da ilha, (1.818m de altitude) de onde podemos desfrutar da paisagem montanhosa. 
Continuação do passeio até Santana, conhecida pelas casas cobertas de colmo, uma das imagens 
tradicionais da ilha e onde será servido o almoço em restaurante local. À tarde prosseguimos o 
passeio até ao Porto da Cruz na costa norte da ilha, com parada no Engenho do Norte e na Casa de 
Rum, dois importantes testemunhos vivos do florescente passado de produção de açúcar na Ilha da 
Madeira. Já na cidade do Machico, visita ao centro da cidade, local onde desembarcaram os 
primeiros navegadores. Regresso ao hotel.  À noite jantar em restaurante típico, onde será servida a 
famosa “espetada madeirense” enquanto apreciamos a exibição de um grupo folclórico de danças e 
cantares da Madeira. Regresso ao hotel, jantar e pernoite.  

29/05 (qua) – Funchal / Lisboa / Porto Alegre  

Logo cedo, traslado para o aeroporto e embarque em voo para Porto Alegre, com conexão em 
Lisboa. Chegada no final da tarde. 


