
 

 

MADEIRA: La perla de l’Atlàntic 

 

 El Club Excursionista Xafant Talons organitza l’excursió a 

l’illa de Madeira del 6 al 13 d’agost de 2013.  

 Us proposem una estada de huit dies per conèixer l’illa de Madeira, 

coneguda com el “Jardí flotant de l’Atlàntic” per la seua variada vegetació 

tropical. L’interior d’aquest arxipèlag portuguès, esta format per grans 

muntanyes i profunds barrancs on es troben els últims reductes del bosc de 

Laurisilva.   

 La millor manera de recórrer aquesta illa és fent ús de les “levades”, 

que són els canals d’aigua que s’utilitzen per a regar els terrenys agrícoles. 

Aquestes  sèquies, amb un traçat pràcticament horitzontal, passen per 

túnels, per baix de cascades, altes muntanyes i penya-segats, la qual cosa 

converteix aquestes excursions en una verdadera aventura, una autèntica 

festa del senderisme a l’abast de tothom.          

Que no t’ho conten!  

 



 

 
 

 
 

 
PROGRAMA MADEIRA  

 
Del 06 al 13 d’agost de 2013 

 
El programa a grans trets serà el següent: 
 
DIMARTS 06:  
 

 6:45 Eixida des de l’aeroport de València. 
 11:35 Arribada a Funchal (Madeira), desprès de fer escala a Madrid. 
 12:00 Trasllat a l’hotel Golden Residence**** 

 
www.madeira-portugal.com/golden-residence-hotel/es/index.html 

 
 Per la vesprada visita a Curral das Freiras (poble situat al interior 

d’un antic cràter) o Cabo Girão (el penya-segat més gran d’Europa).  
 

 
 
 

http://www.madeira-portugal.com/golden-residence-hotel/es/index.html


DIMECRES 07: 
 

 Desdejuni 
 Excursió en Rabaçal (Cascada de Risco i 25 Fontes). Frondosos 

boscos de bruc (brezo), abundants brolladors i la cascada més famosa 
de Madeira. 

 Sopar a l’hotel. 
 
DIJOUS 08:  
 

 Desdejuni 
 Excursió Ribeiro Frio – Portela (Levada do Furado). Aquesta 

levada ens permetrà conèixer el bosc de laurisilva subtropical. 
L’exuberant vegetació deixa bocabadats fins i tot als experts de la 
botànica.     

 Sopar a l’hotel 
 
 
 
DIVENDRES 09: 
 

 Desdejuni 
 Excursió al Pico Ruivo (1862 m). Ruta reina al sostre de Madeira. 

Travessia del pico do Arieiro al pico Ruivo, les muntanyes volcàniques 
més altes en la ruta més espectacular de l’illa.  

 Sopar a l’hotel. 
 
 
 
DISSABTE 10: 
 

 Desdejuni  
 Visita a Funchal on podrem gaudir del:  Mercat dos Lavradores, Fort 

de São Tiago, Barri de Santa Maria, Jardi Tropical Monte Palacio, 
descens en Carros de Cestos,... 

 Excursió a la Punta de São Lorenço. Impressionants penya-segats 
cap al mar en la part oriental més desèrtica de l’illa.  

 Possibilitat de bany en la Prainha (Caniçal). Una cala d’arena de 
lava.   

 Sopar  
 
DIUMENGE 11: 
 

 Desdejuni 
 Excursió Levada da Ribeira da Janela. La levada més cuidada de 

Madeira amb hortènsies, agapants i estrelícies  que adornen el camí. 
 Visitarem Porto Moniz on dinarem i podrem pegar-se un bany a les 

piscines naturals d’aigua salada.   
 
 
 



DILLUNS 12: 
 

 Desdejuni 
 Excursió a Caldeirão Verde i Caldeirão do Inferno. Impressionant 

Levada construïda al segle XVIII que arreplega l’aigua de les 
muntanyes més altes de Madeira. Cascades, túnels, gorges, penya-
segats i una enorme caldera són els atractius d’aquesta ruta 
vertiginosa, que fan una de les rutes més populars de l’illa.  

 Sopar a l’hotel. 
 
DIMARTS 13: 
 

 8:00 Desdejuni i trasllat a l’aeroport 
 12:10 eixida de Funchal 
 17:20 arribada a València.   

 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Preu per persona: aprox. 1120 €  
Aquest preu pot variar depenent del moment en que es faça l’emissió del 
bitllet.   
 
El viatge inclou: Vol i taxes aèries València/Madeira (a/t) • Autobús a la 
nostra disposició en Madeira • Assegurança de viatge • Excursions guiades • 
Allotjament de set dies en hotel de 4* • Mitja Pensió (desdejuni i sopar). 
   
El viatge no inclou: Els dinars • La beguda dels sopars • Despeses 
personals. 
 
Reserva i pagaments:  
 
Prescripció de 400 € abans del 15 d’abril de 2013. 
Segon pagament de 400 € fins el 15 de maig de 2013. 
Tercer pagament de 200 € fins el 15 de juny de 2013. 
Quart pagament de 120 € fins el 15 de juliol de 2013. 
 
Reserva a la persona de contacte (Maite  Tel. 690 027 459 / 689 747 136) 
 
Considerem que una persona està inscrita quant ha fet el primer 
pagament. 
 
Transferència: A Bankia C/Major, 9 – 46114 Vinalesa Tel. 96 149 07 10 
 
Compte:  
 

 
Entitat - 2038 

 
Oficina - 6140 

 
D.C. - 01 

 
Nº 6000005996 

 
Indicar el nom de la persona que fa l’ingrés i l’excursió on va 
destinat. 


