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LEVADAS DA madeira 2 a 6 de junho de 2021 

Os seus Picos e as suas levadas 

 

A wegoadventures e Caminhos com Carisma propõe para os feriados de Junho  uma 

Aventura na Madeira e suas levadas , um programa totalmente de natureza e de 

paisagens de cortar a respiração .Chamam-lhe a pérola do Atlântico, mas é uma ilha 

praticamente sem praias. Possui grandes atrativos naturais, como a floresta laurissilva, 

protegida pela UNESCO, uma paisagem belíssima e uma orografia acidentada, propícia 

aos amantes de montanha e do contacto com a Natureza.A Ilha da Madeira tem como 

pontos mais altos o Pico Ruivo, o Pico das Torres e o Pico do Areeiro, mas são os 

passeios ao longo das centenas de quilómetros de “levadas” – canais de irrigação 

construídos pelo homem – que causam maior fascínio aos visitantes. Para acolher os 

visitantes, a Madeira dispõe de uma hotelaria de excelência, e aposta em grandes 

festividades de rua como o Carnaval e a Passagem de Ano. É ponto de paragem 

frequente para os grandes navios de cruzeiro 

 

 

 



 

Wegoadventures Página 2 
 

Dia 1 – Quarta – 2 Junho – Chegada e transfer para a Quinta de Agro Turismo em pleno Santo da 

Serra . – Chegada ao Funchal assistência e transporte para o Alojamento. 

 

Alojamento em quarto duplo.  

 

.Dia 2 – Quinta – 3 Junho :  Saída de carrinha até o local inicio da caminhada .  

Saída cedo para vermos o nascer do Sol no Pico do Areeiro . Transportamos um pequeno almoço . 

Pico do Areeiro ao Pico Ruivo  

 

A caminhada do Pico do Arieiro é o cume das montanhas da ilha da Madeira. A caminhada inicia 

se no terceiro Pico mais alto da ilha, com umas vistas deslumbrantes sobre a montanha e a 

diversidade de plantas que encontra ao longo do caminho. Ao atravessar esta caminhada por vezes 

irá estar sobre as nuvens com o céu azul e um cenário fantástico da natureza, só quem faz a 

caminhada sente o verdadeiro prazer em percorrer este trilho ao longo da montanha com formação 

rochosa e inúmeras plantas ao longo do percurso. Ao chegar ao Pico Ruivo chegamos ao Pico mais 

alto da ilha, podemos observar a parte Norte e Sul da ilha, local onde poemos fazer um piquenique, 

depois seguimos até a Achada do Teixeira local que terminamos a caminhada. Antes de regressar 

ao seu  alojamento paramos num bar típico da Madeira . 

A caminhada demora +-4H – Nivel dificuldade difícil. 

Regresso ao Alojamento e resto tarde livre para descansar. Jantar Tipico e Alojamento 
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Dia 3 – Sexta – 4 de Junho   

Pequeno-almoço – Partimos de carrinha e vamos ser deixados no local de inicio da caminhada – 

Iniciamos com a  Levada do Alecrim, desce para Lagoa do Vento e desce novamente para as 25 Fontes 

.Neste dia fazemos as 3 levadas num só dia , distancia total cerca de 12Km , visita a Lagoa do Fanal , e de 

caminho teremos tempo livre  visitar o Santo da Serra . Jantar Tipico e Alojamento. 

 

Dia 4 – Sábado – 5 de Junho  

Pequeno-Almoço – Seguimos de carrinha até o local da caminhada . 

Este percurso tem o seu início em Machico, junto do túnel antigo que liga Machico ao Caniçal,  

e guia os caminhantes até ao Porto da Cruz, através de uma vereda que em tempos fora muito 

utilizada pela população para deslocar-se entre estas duas localidades. 

O início do percurso é acessível a qualquer pessoa, fazendo-se pela levada que oferece perspetivas 

magníficas sobre Machico até chegar ao Miradouro da Boca do Risco, onde os caminhantes podem 

deleitar-se com uma vista maravilhosa sobre a costa norte da Ilha. A partir daqui, em direção ao 

Porto da Cruz o percurso é de dificuldade muito elevada. O caminho faz-se pela encosta com vista 

para o vasto oceano atlântico, numa vereda estreita e sem proteção, sendo por isso recomendada 

apenas a caminhantes experientes.Ao longo do caminho aproveite para apreciar as vistas e todo o 

envolvente do passeio com cerca de 12Km. No final da manhã teremos uns petiscos regionais que 

servirá de almoço . 
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De tarde faremos a caminhada da Ponta de São Lourenço . 

Caminhar na Ponta de São Lourenço é a parte mais oriental da Ilha da Madeira. 

Esta caminhada é feita com um guia montanha oficial que nasceu e cresceu na Ilha da Madeira e 

conhece muito bem a ilha. Esta caminhada leva cerca de 4 horas em um ritmo calmo. Durante o 

passeio, você verá uma variedade de espécies de fauna e flora da Ilha da Madeira,  bem como o 

contraste do mar do norte com o mar do sul ao mesmo tempo. Uma das belas paisagens é a 

formação rochosa que podemos observar neste local, é muito interessante pelas várias cores que as 

rochas têm, com uma diversidade enorme de geologia. No meio da caminhada, chegamos à casa da 

Sardinha, o local onde estão os observadores da natureza do parque natural da Madeira, onde no 

verão você pode trazer seu fato de banho para nadar nas águas cristalinas.  

Caminhada com duração +-4H , 8 Km , regressamos ao Alojamento -  

 

Alojamento e jantar típico  . 

Dia 5 – Domingo – 6 de Junho   

Pequeno-Almoço – Saímos pelas 9h    . 

Vamos até Ribeiro Frio onde visitaremos o viveiro de trutas e os Miradouros dos balcões , de onde 

se vê o Pico do Areeiro e Pico Ruivo , faremos uma caminhada de cerca de 4H com cerca de 11 km. 
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Da parte da tarde iremos visitar Santana e as suas casas típicas . 

E vamos provar o belo do Prego em pão do Caco . 

De seguida voltamos ao alojamento , onde preparamos a mala para o aeroporto e regressarmos a 

Lisboa . 

 

 

 

 

 

Fim Da Viagem 
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O preço inclui: 

► Alojamento e pequeno-Almoço, cada casa terá um cesto de produtos locais onde seremos 

nós a fazer o pequeno almoço com produtos biológicos. 

 ►  4 noites alojamento na montanha em Eco Turismo “Quinta do Pantano” na Localidade de 

Santo da Serra . 

► Transferes aeroporto e Alojamento – Aeroporto. E todos os passeios descritos. 

►3 Jantares e 4 almoços Pic-Nic 

► Seguro acidentes pessoais excepto cancelamento. 

Não inclui ;  

 ►Voo               

CONDIÇÕES GERAIS 

1-Data da viagem, de 2 a 6 de Junho de 2021. 

2-O número de mínimo de participantes é de 10 e máximo de 15 viajantes.  

3-A inscrição só terá validade depois de preenchida e assinada e acompanhada de 200 

euros de inscrição,  

4-O alojamento será de 4 noites em apartamento em Eco Turismo em quarto duplo. 

5- Será uma viagem aventura pelo que cada um irá com espírito aberto para tal. 

6- A organização não se responsabiliza por atrasos ou cancelamentos por parte das 

companhias aéreas. 

7-Sempre que existam razões justificadas a organização poderá alterar a ordem do 

percurso, horas ou locais a visitar, sem que isso vá alterar o preço final. 

8- Em caso de cancelamento, haverá despesas a pagar efectuadas pela agência. 

9- O pagamento da viagem terá de estar pago na totalidade até 20 de Maio de 2021. 

10 – Nós podemos ajudar a comprar o voo, mas fica na responsabilidade de cada um a 

compra do voo. 

11 -O preço da viagem será de 520 euros por pessoa, suplemento single são + 100 euros. 
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FICHA DE INSCRIÇÃO 

  NOME: ----------------------------------------------------------------------------------------- 

MORADA:-----------------------------------------------------------------------------------------     

CÓDIGO POSTAL:------ - ------ LOCALIDADE:----------------------------------------------- 

DATA DE NASCIMENTO:------------------- BI/CC Nº:--------------- ARQUIVO:------------ 

ESTADO CIVIL: ------------------- CONTACTOS – TELEFONE:------------------------------- 

TÉLEMOVEL:------------------------ EMAIL:----------------------------------------------------- 

MODO DE PAGAMENTO: 

NÚMERO DE MENSALIDADES:------------- VALOR DAS MENSALIDADES:---------------- 

TOTALIDADE DA VIAGEM:----------------------------------------------- 

ASSINATURA: …………………………………………………………………………. 

DATA: …. /…. /…. 

INSCRIÇÕES – CONTACTOS:  

Preço : 520 euros . 

Referencia para compra de voos Voos Easyjet com mala de cabine +- 100 euros  . 

Voo referencia ida a dia 2 de Junho as 22:10H e regresso dia 6 Junho ás 19:30H – Voos 

Tap. Lisboa – Funchal – Lisboa. 

No processo de reserva dos voos, seremos apenas um mero intermediário, pelo que será da 

total responsabilidade do viajante, toda e qualquer comunicação relativa ao 

voo,nomeadamente contactos com a agência/companhia aérea que emite os 

bilhetes,seguros, alteração/cancelamento de voos, mudanças de última hora ou outras 

questões/problemas que possam surgir. Continuaremos sempre disponíveis para ajudar, 

sendo que não assumiremos nenhuma responsabilidade neste sentido. 

Nib:  003500810030059720015 

TOUR LIDER: Miguel Pereira     914907446     caminhoscomcarisma@gmail.com 

Ou   Carlos Garcia     915601814 e-mail: Wegoadventures@gmail.com 
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