Madeira: Ilhas dos Amores
SOBRE

Foto: Turismo da Madeira
Madeira: Ilhas dos Amores
O arquipélago da Madeira é sinónimo de requinte e sofisticação, lugar ideal para um roteiro preenchido
pelo romance.
No Funchal, deixamo-nos encantar pelo colorido do Mercado dos Lavradores, onde flores, legumes e os trajes
típicos das vendedeiras compõem um mosaico cheio de vida. A poucos passos de distância, podemos subir ao Monte
no teleférico para olhar a baía pintada de iates bailando ao largo. Já no cimo, continuamos o passeio tranquilo pelo
soberbo Jardim Tropical Monte Palace.
Em pleno Parque Natural da Madeira, em Ribeiro Frio, é tempo de fazer uma pausa e almoçar em boa
companhia, envolvidos pela exuberante paisagem da floresta Laurissilva, que os descobridores da ilha aqui
encontraram há mais de cinco séculos.
Antes ou depois, podemos subir ao Pico do Areeiro. No terceiro ponto mais alto da ilha, a 1818m de altitude, namore
acima das nuvens com uma vista espetacular, mesmo no coração da Madeira.
Regressamos ao Funchal para uma nova panorâmica, desta vez numa volta de helicóptero. Ou para ver como o sol
pinta a Madeira de vários tons de laranja num passeio de barco ao entardecer. Dormir numa antiga quinta de veraneio
adaptada ao turismo, é o ambiente certo para viver uma grande paixão.
Para o segundo dia, um minicruzeiro ao Porto Santo é a melhor sugestão para um momento especial. Neste
refúgio atlântico, um passeio pela praia de areias douradas servirá para descobrir o caráter único da ilha. Este
paraíso de calma e paz é o ideal para experimentar um programa de relaxamento na Clínica de Talassoterapia.
Na Ponta da Calheta, a vista sobre a praia é um excelente cenário para almoçar e brindar aos bons momentos. A
descoberta do Porto Santo continua até ao extremo oeste desta pequena ilha e subindo ao Miradouro das Flores. A
perspetiva da Madeira flutuando ao longe como um jardim em pleno mar, é o remate perfeito para estes dias de
sonho.
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