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MADEIRA (8 dies)
Senderisme pels camins de l’aigua
Dia 1: Vol Ciutat d'origen - Funchal
Vol ciutat d'origen destinació Madeira. Connexions
intermèdies i arribada a l'aeroport de Funchal. Trasllat a
l'hotel i temps lliure. Funchal és una capital pintoresca
situada en una gran badia i envoltada de verds muntanyes.
Destaquen els monuments de l'època manuelina, palaus,
esglésies i fabulosos jardins. El centre de la ciutat, és un
conjunt de laberíntics carrers amb pujades i baixades
pronunciades, que conviden a un a perdre per descobrir
lentament aquesta ciutat.
Dia 2: Caminada de Ribeiro Fred - Portela. Machico
A primera hora, sortida en vehicle cap Ribeiro Fred direcció
Santana. Inici de la duta que té 8 km de llarg sense
pràcticament desnivell algun. Aquest camí permet apreciar
l'obra d'enginyeria iniciada el 1830 que van acabar el 1903.
Durant tots aquests anys, van tallar el basalt i van construir
parets de paleta que suporten l'aqüeducte incrustat en
penya-segats. Enrere van quedar moltes vides i esforços
per aconseguir transportar l'aigua a terrenys agrícoles.
En algunes parts d'aquesta duta, la vegetació és tan
espessa, que en dies nublosos la visibilitat és mínima. En
aquesta part de l'illa ia hores d'ara (850 • 1000 metres), les
pluges i boires són freqüents.
Un cop a Portela, continuació amb vehicles fins Machico,
localitzada a la costa est de l'illa de Madeira, a uns 22 Km
de Funchal, posseeix un port de pesca. Nit en Hotel.

Dia 3: Caminada a Sao Lourenço. Machico
Esmorzar i curt trasllat en vehicle fins a Sao Lourenço, la
península nord-est de Madeira. Iniciem la caminada per
sobre d'uns penya-segats que ens ofereixen unes
magnífiques vistes d'ambdós costats de la península. Les
parets de roca d'origen volcànic, mostren la seva erosió per
la fúria de l'oceà Atlàntic. Aquesta àrea és seca i deserta i
ofereix un gran contrast amb la resta de l'illa, que és més
aviat humida. Retorn a Machico. Nit en Hotel.
Dia 4: Caminada de Pic das Pedras a Ilha. Porto Moniz
Després d'esmorzar conducció fins al Pic das Pedras. Inici
de la caminada que primer ens condueix fins a les cases de
Queimadas. A partir d'aquí, s'inicia una de les considerades
millors duta de Madeira, que va fins Caldeira Verd. De
tornada, es pren un camí de baixada, que amb un ràpid
desnivell ens porta al poble de Ilha. Una gran caminada per
la seva varietat, veurem des dels boscos més verds i humits
fins les vistes més àmplies de la costa nord. Des Ilha ens
recollirà el vehicle per traslladar-nos fins a Porto Moniz.

Allotjament

Hotels 3*

Durada

8 dies

Grup

6 persones mínim
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Dia 5: Caminada Crist Rei • Florenças. Porto Moniz
Avui anirem de l'interior de l'illa cap a la plana deserta seguint la
"duta". Al llarg del camí trobarem coves, cascades i fins i tot algun
pastor amb les seves vaques o cabres. Aquest camí ens porta fins
Rabaçal. A continuació un llarg túnel (800 m.) Ens conduirà fins a
la unió amb una altra "duta" que ens portarà de baixada fins
Florencas. A la tarda el vehicle ens traslladarà de tornada a Porto
Moniz.
Dia 6: Caminada de Boca dóna Corrida - Encumeada. P. Vinhaticos
Conduirem cap a les muntanyes i el vehicle ens deixarà en un
bonic balcó natural anomenada Boca de Corrida. A partir d'aquí
comença, la caminada més llarga del viatge. Només començar a
caminar, el camí ens regala unes fabuloses vistes del Curral das
Freiras. Un bonic i pintoresc poble amagat entre valls. La ruta que
seguirem, era un d'aquests camins utilitzats per connectar els
pobles entre si, abans de haguessin carreteres.
A dues hores de caminada per sender planer, trobem unl va
desviar per pujar al Pic Gran (opcional 1hr). A partir d'aquí, la
resta del trajecte és tot descens suau fins al punt d'arribada.
Passem per sota els penya-segats del Pic Gran, per una zona més
aviat àrida. Els últims quilòmetres, creuem un bosc de nogueres i
passem per unes antigues terrasses sense cultius. Arribada a
Encumeada on ens espera el minibús per traslladar a l'hotel.
Dia 7: Caminada dels pics Arieiro a Ruivo. Funchal
A primera hora sortida cap al Pic do Arieiro (1.818 m), punt de
partida per a la desafiant caminada que recorre la carena fins
arribar al pic més alt de l'illa, el Ruivo (1.862 m). Les vistes en
dies ben clars són espectaculars, però l'efecte de núvols baixos
encara pot fer-ho més especial. De baixada passarem per davant
els pics Gat i escaig des Torres amb certes formacions suggerents.
Retorn en vehicle a Funchal.
Dia 8: Funchal. Opcionalment a triar entre diferents excursions
Dia lliure per triar realitzar alguna de les excursions opcionals.
Excursió a l'illa de Porto Sant (3 hrs) en ferri, navegar en una
vaixell replica del Santa Maria per la badia de Funchal a la recerca
de dofins. Visitar mercats o algun museu de la capital.
Dia 9: Vol a ciutat d'origen
A l'hora acordada trasllat a l'aeroport i retorn ciutat d'origen.
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Serveis inclosos
• Vols Barcelona • Funchal • Barcelona (Connexions intermèdies).
Tarifa en classe turista reduïda, amb restriccions i penalitzacions per
canvis i / o cancel · lacions
• Trasllats aeroport • hotel • aeroport.
• Transport en furgonetes de 8 seients i minibús a partir de 9
participants.
• Allotjament en habitacions dobles a residencials i hotels rurals, amb
bany / dutxa privat.
• Esmorzars (segons quadre)
• Guia local de parla hispana durant totes les caminades. Per a
sortides individuals veure nota *.
• Totes les visites i excursions especificades.
• Assegurança d'assistència en viaje.y de despeses de cancel · lació.
• Impostos i IVA, en cas de ser aplicables.
• En cas de triar l'extensió de Porto Sant. Inclosos ferri anada i tornada
des Funchal i tornada. Trasllats a l'hotel i tornada. Estada en habitació
doble en règim d'allotjament i esmorzar.
Serveis no inclosos
• Menjars i begudes.
• Entrades als llocs a visitar.
• Visites no especificades.
• Propines i extres personals.
• Qualsevol altre concepte no esmentat com inclòs.

Un bon viatge, és com una joia, per tota la vida. Etern record ...
Si bé és cert que només és paga un cop, però que se'n gaudeixen tres (al planejar-lo, al fer-lo i a l'explicar-lo), podem dir que el preu es
redueix. Si afegim les vostres pròpies particularitats, estem transformant aquest viatge en una personal 'joia'. Deixa'ns ajudar-te. Tenim al
darrera un experimentat equip amb uns peculiars i estudiats itineraris. Et farem una joia ÚNICA!

Joia: f. Gran alegria. També emprat per definir un objecte de guarniment.
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