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Madeira: l’illa jardí 
(del 13 al 19 d’octubre 2014) 

 
 

 

 

 
 

Madeira posseeix una flora exòtica que fa dels seus jardins –molts en antigues mansions 
d’anglesos mirant al mar- llocs únics, mestissatge de la cultura portuguesa i de la vocació 
colonial” de la illa. A més del seu paisatge autòcton de boscos de laurisilva, les seves carreteres 
vorejades de agapants i hortènsies, els seus canals d'irrigació que recorren l'illa –les “levadas”- 
fan de la visita a la illa portuguesa una experiència irrepetible. El seu clima en constant 
primavera fa de l’illa un lloc on combinar el relax de les vacances amb l’experiència dels seus 
jardins i flora: un etern i secret paradís. 
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Primer dia 
 
Sortida en vol regular des de Barcelona a Funchal, via Lisboa, a l'arribada trasllat en autobús privat a 
l'hotel. 
 
Sopar per compte de cada participant 

Segon dia 
 
Esmorzar a l’hotel. 
 
Començarem a explorar l'illa per la seva capital, Funchal. Un guia local ens acompanyarà en un 
recorregut matutí a peu pel cas antic. Un bon lloc per començar és el Mercat de Lavradores, epicentre 
de l'activitat agrícola i de pesca de l'illa. Entre flors i fruits exòtics entrarem en contacte amb els 
productes de la terra. Seguirem recorrent la ciutat per les seves places enjardinades, patis i petits 
jardins d'alguna de les Quintas transformades avui en museus.  

 
Dinar organitzat, inclòs en el preu. 
 
Visita al Jardí de les Orquídies. Situat en els terrens de la Quinta de Boa Vista, pertanyent a una família 
de origen anglès, que atresora una col·lecció de centenars de varietats d´orquídies, bromèlies  i altres 
plantes exòtiques. 

 

 
Retorn a l'hotel. 
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Sopar per compte de cada participant 
 

Tercer dia 
 
Esmorzar a l’hotel. 
 
El Jardí Botànic de Madeira ocupa els terrenys de l'antiga Quinta del Bon Sucesso que va pertànyer a la 
família anglesa Reid (propietària del mític hotel d'igual nom), situada en una vessant amb espectaculars 
vistes sobre la badia de Funchal i les muntanyes circumdants. La seva col·lecció de flora subtropical de 
més de 2000 espècies, incloses 100 d'autòctones, com les laurisilvas. 

 

 

 

 
Dinar organitzat, inclòs en el preu. 
 
Monte Palace Gardens, en un antic hotel d'aire neogòtic, es va convertir en la seu de la Fundació 
Bernardo, i els seus jardins van ser restaurats incloent una extensa col·lecció de rajoles antigues, així 
com un nou jardí japonès. Recorrerem estancs, rierols artificials i una extensa col·lecció botànica, entre 
la que destaquem la de ciques. 
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Retorn a l'hotel. Sopar per compte de cada participant 
 
 
 

Quart dia 
 
Esmorzar a l’hotel. 
 
Excursió pel nord de l'illa de la ma d’un guia local que ens mostrarà els grans contrasts entre les dues 
costes. Coneixerem encantadors pobles com el de Santana, Sâo Jorge, Sâo Vicente i farem diferents 
parades per gaudir d’alguns dels indrets més bonics de l´illa. 
 
 

 
 
 
 
Dinar a Porto Moinz (inclòs en el preu) 
 
Continuem viatge i retornem pel mig de l'illa, on és pot contemplar el paisatge  d'origen volcànic i els 
boscos de laurisilva. 
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Sopar per compte de cada participant 
 
 
 

Cinquè  dia 
 
Esmorzar a l’hotel. 
 
Dia lliure per explorar alguns dels jardins no inclosos en el viatge, com la Quinta Palmeira, o altres 
racons de Funchal o de l'illa o simplement gaudir dels jardins de l´hotel.   
 
De manera opcional (no inclosa en el preu) també us recomanem especialment una excursió per un 
dels més bonics camins de levadas. Una passejada d'uns 10 quilometres al costat d'aquests 
característics canals d'irrigació i entre  boscos de laurisilva.  

 
Sopar per compte de cada participant 
 
 

Sisè  dia 
 
Esmorzar a l’hotel. 
 
Jardins Palherio Ferreiro, també coneguts com Blandy Gardens (per la família anglesa que és 
propietària) van ser originalment construïts pel Compte de Carvalhal. Nombroses espècies originàries 
de Sud-Amèrica o  Nova Zelanda composen els extensos jardins. Racons com el de la capella, el Lady's 
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Garden o el jardí “enfonsat” (en memòria de Mildred Blandy, que el va dissenyar durant la dècada dels 
anys 40), fan de la visita al jardí un magnífic comiat del viatge. 

 

 

Dinar per compte de cada participant 
 
Tarda lliure. 
 
Sopar per compte de cada participant 

 
 
Setè  dia 
 
Esmorzar a l’hotel. 
 
Trasllat a l'aeroport. Retorn a Barcelona en línia regular, de nou fent escala a Lisboa. 
 
 
 

INFORMACIONS  i  CONDICIONS  DEL VIATGE 

 

Preu per persona 
En habitació doble  1.175€ ( socis )  1.300 € ( no socis ) IVA inclòs 
En habitació individual  1.440€ ( socis )  1.585 €  ( no socis ) IVA inclòs 
 

Places limitades. Descomptes especials si reserves abans del 30 de juliol. 
 
PREUS RESERVANT ABANS DEL 30 DE JULIOL: 
Preu per persona 
En habitació doble  1.125€ ( socis )  1.240 € ( no socis ) IVA inclòs 
En habitació individual  1.375€ ( socis )  1.510 €  ( no socis ) IVA inclòs 
 

El preu és subjecte a disponibilitat de places d’avió en el moment de fer la reserva 
i noves tarifes per part de la companya aérea  
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El preu inclou 
• Avió regular d’anada i tornada Barcelona-Funchal (una escala) i Funchal-Barcelona (una escala), 

en tarifa turista (equipatge de mà segons mides standars). 

• Autocar privat per a tots els desplaçaments en Madeira   

• 6 nits d’estada en hotel de cinc estrelles, en règim d’allotjament i esmorzar bufet 

• Dinars en restaurants tres dels dies senyalats 

• Visites indicades en l’itinerari amb entrades als monuments assenyalats 

• Guia local en les visites senyalades 

• Guia acompanyant especialista en jardins durant tot el viatge 

• Assegurança  bàsica de viatge  
 

El preu no inclou 
• Taxes d´aeroport (65€ aproximadament) 

• Assegurança de cancel·lació del viatge opcional (20€) 

• Extres en general com begudes no esmentades a l’apartat “el preu inclou”, servei de bugaderia, 
propines, trucades telefòniques, etc. 

 

Inscripcions i condicions de pagament 
· 35% del preu total al fer la inscripció.  
        Ingres al compte corrent: IBAN: ES85 3025 0001 11 1433427090 
· 65% del preu total un mes abans de la sortida. Ingrés al mateix compte 

 

El preu del viatge combinat inclou els serveis detallats com inclosos en la descripció i l'impost 
sobre el valor afegit quan és aplicable. No inclou visats, taxes, certificats de vacunació, extres i, 
en general, cap servei no especificat com "inclòs". 
 
Els preus estan basats en les tarifes de transport (inclòs el cost del carburant), els tipus de 
canvi de moneda, les taxes i els impostos vigents a 2 de febrer de 2.014. Qualsevol variació en 
el preu dels esmentats elements podrà donar lloc a la revisió del preu final del viatge. 
Totes les persones inscrites al viatge són responsables de tenir en regla la documentació 
necessària per a l'entrada i lliure circulació pel país que es visita (DNI, passaport, visats, 
mesures sanitàries, etcètera).  
Els ciutadans amb passaport no espanyol, han de contactar amb els respectius consolats i / o 
ambaixades per conèixer i tramitar els visats o formalitats d'entrada que exigeixen els països 
visitats en el viatge. 
 
En els supòsits en què la realització d'un viatge estigui subjecta a comptar amb un mínim de 
participants, i així s'especifiqui, l'Agència podrà cancel · lar el viatge en el cas que no s'arribi a 
aquest mínim de participants, notificant amb un mínim de 15 dies d'antelació a la data prevista 
de sortida. 
 
L'agència organitzadora respondrà de les conseqüències que es derivin de la no-execució del 
contracte en proporció a la seva intervenció en la gestió del viatge combinat. 
No obstant això, quedarà eximida d'aquesta responsabilitat bé quan hi hagi una causa de força 
major (circumstància aliena, anormal o imprevisible, incloent les circumstàncies 
climatològiques) o un esdeveniment que ni l'agència organitzadora ni els proveïdors hagin 
pogut evitar, fins i tot havent actuat amb la diligència necessària . 
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També quedarà eximida de responsabilitat quan la causa sigui imputable a un client o a un 
tercer. 
 
En el cas d'incidències en el transport aeri (denegació d'embarcament per qualsevol motiu, 
cancel · lacions, canvis o retards de vol, pèrdua, demora o danys a l'equipatge, etc.) el client és 
responsable de gestionar la reclamació dels seus drets com a passatger en el mateix aeroport 
on es produeixin. Les despeses d'allotjament, transport, manutenció, repatriació o altres 
ocasionats per aquestes incidències no seran responsabilitat de l'Agència Organitzadora. 
Quan el viatge s'efectuï en vehicles propis o llogats per l'agència organitzadora, en cas 
d'accident, sigui quin sigui el país on es produeixi, el viatger se sotmet expressament a la 
legislació en matèria d'accidents del país on es trobi matriculat l' vehicle. 
 
Així mateix, l'Agència també pot cancel · lar un viatge per causes de força major, entenent com 
a tals aquelles circumstàncies alienes a qui les invoca, anormals i imprevisibles, on les 
conseqüències no s'han pogut evitar tot i haver actuat amb la diligència deguda. En ambdós 
casos, el consumidor tindrà dret al reemborsament de les quantitats pagades, excepte les 
despeses de gestió. 
 
ANULACIONE S PER PART DEL VIATGER: 

- Despeses de gestió (mínim de 75 €). 
- Despeses d'anul·lació (Imports a abonar als diferents proveïdors que intervenen en el viatge). 
L'import d'aquests pot ser significatiu, ja que aquí s'inclouen bitllets d'avió, hotels, despeses 
dels corresponsals locals, etcètera, que poden ser no reemborsables. 
Penalització consistent en els següents percentatges sobre l'import total en cas que el 
desistiment es produeixi: 
A) de 15 a 11 dies abans de la data de sortida: 5% 
B) de 10 a 3 dies abans de la data de sortida: 15% 
C) en les 48 hores prèvies a la sortida: 25% 
D) en el cas de no presentació en el moment de la sortida sense anul · lació documentada 
prèvia, o de presentació tardana, suposaria la pèrdua total de l'import. 
 

Organització tècnica 
L’organització tècnica d’aquest viatge corre a càrrec de Gardens FROM Spain (Ignacio Rodríguez 
Somovilla) NIF 09.386.933-N, amb registre Agència de Viatges núm. 3593 


