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Açores

Madeira

1. Punta Delgada  2. Praia da Vitória
3. Angra do Heroísmo  4. Lagoa do Fogo

5. Furnas  6. Pico  7. Faial  8. Funchal
9. Pico de Arierio  10. Santana  11. Cabo Girao

Vols amb les companyies TAP i Sata, classe turista.
Hotel de 4**** a Punta Delgada i de 5***** a Fun-
chal; a Faial serà de categoria turista. Pensió com-
pleta durant tot el viatge. Servei de maleters als 
hotels. Guia d’Eurovacances durant tot el viatge. 
Visita de Punta Delgada. Excursió de dia sencer a 
l’illa de Sao Miguel. Excursió de dia sencer a l’illa 
de Terceira. Excursió a l’illa de Faial. Excursió a l’illa 
de Pico. Visita de Funchal. Recorregut amb cistells 
tradicionals. Excursió de dia sencer a l’oest de l’illa 
de Madeira. Excursió de dia sencer a l’est de l’illa 
de Madeira. Assegurança d’assistència en viatge 
contractada amb la companyia ERGO Seguros de 
viaje.

Què inclou Mapa

Europa

17 05
Dates de sortida

juny oct.

Els arxipèlags de Portugal

3.295 
€

595 
€

Preu persona

Suplement individual

habitació doble

1. Sete Cidades
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Les Açores són un arxipèlag d’illes 
volcàniques situades a mil cinc-
cents quilòmetres de Lisboa i a gai-
rebé quatre mil d’Amèrica. O el que 
és el mateix: al bell mig d’enlloc. De 
fet, són tan lluny de tot i de tothom 
que fins l’arribada dels portuguesos 
al segle XV a l’illa no hi va viure mai 
ningú, deixant via lliure als volcans 
per esculpir un paisatge d’extraor-
dinària bellesa. Ciutats colonials, 
poblets tradicionals, fenòmens geo-
tèrmics i volcans, molts volcans. 
Madeira, en canvi, està més  a prop 
d’Àfrica i de les Canàries. Per als 
amants de la natura és un verita-
ble paradís, amb una biodiversitat 
més pròpia del tròpic que d’una illa 

de l’Atlàntic. I per als amants de la 
història, les tradicions i les formes 
de vida ancestrals, aquesta illa és 
una finestra oberta a una societat en 
molts aspectes ancorada al passat. 
I és que com tots els llocs aïllats, 
Madeira ha conservat una tradició 
farcida de particularitats locals lli-
gades alhora amb el mar i amb les 
muntanyes. Els dos arxipèlags són 
la cúspide d’enormes volcans que 
s’aixequen sobre les profunditats 
de l’Atlàntic, els dos gaudeixen d’un 
agradable clima subtropical i els dos 
integren el patrimoni històric i el pai-
satge natural en un quadre grandiós. 
Els dos arxipèlags són, en definitiva, 
una destinació per descobrir.

Explorem les illes de Sao Mi-
guel, Terceira, Pico i Faial.

Recorrem les espectaculars 
carreteres de muntanya de 
Madeira fins als passos a més 
altitud de l’illa.

Descobrim les joies arquitectò-
niques d’Angra do Heroismo, 
Punta Delgada i Funchal.

Visitem els paisatges lunars 
de la darrera erupció del volcà 
Capelinhos.
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1r Dia. Barcelona - Punta Delgada.
Presentació a l’aeroport de Barcelona i sorti-
da del vol via Lisboa a Punta Delgada, a l’illa 
de Sao Miguel. Després de dinar comença-
rem la visita de Punta Delgada. Veurem l’es-
glésia Matriz i el Convent de Sao Francisco, 
l’anomenada Porta da Cidade i l’animat Mer-
cat Municipal, un dels punts neuràlgics de 
la ciutat. Acabada l’excursió retornarem tot 
passejant al nostre hotel de Punta Delgada 
per sopar i descansar.

2n Dia. Punta Delgada – Terceira – Punta 
Delgada.
Després d’esmorzar volarem a l’illa de Ter-
ceira. Ens dirigirem al mirador de Serra do 
Cume per gaudir del paisatge de l’illa i tot se-
guit baixarem a la localitat de Praia da Vitória 
on disposarem d’una estona per passejar per 
aquesta agradable població. Continuarem 
l’etapa fins a Angra do Heroísmo (UNES-
CO), que visitarem i contemplarem des del 
mirador Pico das Cruzinhas al mont Brasil. 
A la tarda sortirem cap a la localitat de Sao 

Sebastiao on visitarem l’església del mateix 
nom, considerada una de les més antigues 
de les Açores. Abans de retornar a l’aeroport 
recorrerem la serra de Cume, visitarem la 
cova d’Algar do Carvâo, i veurem les piscines 
naturals de Calheta. Agafarem el vol de retorn 
a Punta Delgada. 

3r Dia. Punta Delgada.
Després d’esmorzar anirem a Vila Franca do 
Campo, on visitarem l’Església de Sao Mi-
guel, i Furnas. El nom de furnas (cova) evo-
ca les cavitats d’on brollen fonts i guèisers 
de fangs sulfurosos. Així que arribem al llac 
Furnas els núvols de vapor ens indicaran la 
presència de les caldeires, que arriben a as-
solir temperatures properes als 100ºC. Dina-
rem a un restaurant local i a la tarda visitarem 
el jardí botànic de Terra Nostra, un dels més 
bonics i interessants de l’illa. Continuarem 
l’etapa visitant una típica plantació local de te 
i recorrerem el majestuós paisatge de l’inte-
rior de l’illa per veure l’anomenada Lagoa do 
Fogo, abans de retornar a l’hotel.

4t Dia. Punta Delgada - Faial.
Avui volarem a l’illa de Faial, la tercera illa més 
gran de l’arxipèlag. El clima, molt humit, i les 
temperatures, sempre suaus, afavoreixen 
notablement la diversitat botànica, una de 
les més variades de la Macaronèsia. L’ele-
ment paisatgístic més característic de l’illa 
és l’anomenada Gran Caldeira, formada pel 
cràter d’un volcà de 1.450 metres de diàme-
tre i més de 400 metres de profunditat. Tal i 
com podrem veure durant el nostre recorre-
gut panoràmic de l’illa, les vistes des de la 
caldera són espectaculars. Ens aproparem 
al volcà Capelinhos, situat a una península a 
l’extrem de l’illa on podrem percebre que tot 
l’entorn és geològicament molt jove, formant 
un conjunt paisatgístic de gran bellesa, abans 
d’instal·lar-nos a l’hotel on soparem.

5è Dia. Faial - Pico - Punta Delgada.
Esmorzarem a l’hotel i ens dirigirem al port 
per agafar el ferri a la veïna illa de Pico, la 
segona més gran de les Açores, on trobem 
el volcà del mateix nom, de 2.351 metres, el 
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1. Pico de Arieiro  2. Funchal  3. Levada  4. Angra do Heroismo
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cim més elevat de Portugal. Començarem el 
nostre recorregut visitant una bodega on co-
neixerem algun dels licors tradicionals de l’illa. 
Tot seguit anirem a visitar una antiga estació 
balenera situada a la localitat de San Roque 
i continuarem fins a Lajes, on coneixerem el 
museu dedicat a la caça de la balena. Dina-
rem i a la tarda recorrerem la costa sud de 
Pico i visitarem el Museu del Vi. Acabades les 
visites ens traslladarem a l’aeroport per aga-
far el vol a Punta Delgada. 

6è Dia. Punta Delgada - Funchal.
Després d’esmorzar volarem a Madeira. Di-
narem i a la tarda visitarem la capital de l’illa: 
descobrirem el mercat, un dels punts més 
animats i emblemàtics de la ciutat i puja-
rem amb telefèric fins a l’Església de Nostra 
Senyora del Monte. Allí on comença l’escala 
principal d’accés a l’església agafarem un 
dels tradicionals cistells amb què farem un 
emocionant descens fins a Livramento. Aca-
barem les visites de la ciutat apropant-nos al 
jardí botànic abans de retornar a l’hotel.

7è Dia. Funchal.
Avui ens dirigirem a Câmara do Lobos, pin-
toresca ciutat construïda entorn el port tra-
dicional. La següent parada la fem a Cabo 
Girâo i des del seu mirador podrem veure 
unes boniques panoràmiques que arriben 
fins a la badia de Funchal. Continuarem cap 
a l’oest i des del cim d’Encumeada, de 1.007 
metres, podrem veure tant la part nord com 
sud de l’illa. Acabarem el matí a Porto Mo-
niz, una antiga estació balenera cèlebre per 
la seva costa rocallosa farcida de piscines 
naturals. A la tarda continuarem l’etapa tot 
passant per Paul da Serra, un paratge natural 
situat a gairebé 1.500 metres d’altitud des del 
qual es domina tota l’illa. Gaudirem d’aquest 
entorn espectacular i finalment retornarem a 
Funchal. 

8è Dia. Funchal.
Esmorzarem a l’hotel i iniciarem l’etapa cap 
a la part est de l’illa. Ens aturarem a Cama-
cha i continuarem cap al mirador de Pico do 
Arieiro, situat a 1.810 metres d’altitud per ad-

mirar la panoràmica. Tor seguit anirem al Parc 
Natural de Ribeiro Frio, on podrem veure un 
viver de truites. Farem una passejada al llarg 
d’una de les tradicionals canalitzacions ano-
menades levadas i continuarem l’etapa fins a 
Faial, on dinarem.
A la tarda anirem a Santana per veure les 
cases tradicionals de Madeira, construïdes 
amb fusta i sostre de palla. Durant el retorn a 
Funchal ens aturarem al mirador de Portela, a 
670 metres d’altitud, des del qual es domina 
el pic de Penha d’Aguia, i a Machico, on l’any 
1419 van arribar els descobridors de l’illa. 

9è Dia. Funchal - Barcelona.
Després d’esmorzar anirem al Pico dos Bar-
celos per gaudir d’una darrera panoràmica 
de la badia i de la ciutat de Funchal i al mi-
rador Eira do Serrado que ens oferirà unes 
espectaculars vistes de la vall del Curral das 
Freira. A l’hora de dinar degustarem la cèle-
bre espetada tradicional de carn abans de 
traslladar-nos a l’aeroport per agafar els vols 
de retorn a Barcelona.
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5. Funchal  6. Praia da Vitoria  7. Funchal  8. Pico

.8


