MADEIRA · UNA ILLA VERDA ENMIG DE L’ATLÀNTIC

Del 20 al 27 d’octubre de 2018
Preinscripcions obertes fins al 15 de juliol
Una estada de vuit dies per conèixer Madeira, una illa d’origen volcànic, en ple oceà
Atlàntic, amb una vegetació exuberant i unes muntanyes espectaculars.
Tant la part interior com la seva costa són extremadament accidentades. Tot un laberint de
barrancs verds on s’hi van construir fa anys les levades, que s’integren en un conjunt
d’àrees protegides, entre les quals destaquen el Parc Natural de Madeira i el Parc Ecològic
de Funchal.
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El bosc originari de Madeira, el bosc Laurisilva, va ser declarat Patrimoni Mundial Natural
per la UNESCO, des de desembre de 1999 i integrant de la Xarxa Europea de llocs
d’importància comunitària – Xarxa Natura 2000.
Hem seleccionat una varietat d’itineraris molt interessants, per arribar a l’interior de l’illa i
gaudir d’un paisatge desconegut i enlluernador. Caminant per aquests canals d’irrigació
primitius, el visitant es trobarà amb paisatges absolutament impressionants. Del blau
profund del mar al verd de les altes muntanyes, l’emoció dels 0 als 1.862 metres està
garantida!

Ens allotjarem en confortables hotels i gaudirem de la variada gastronomia rica en fruites,
verdures, carns i peixos, a més del seu famós vi.
Caminarem per les levades de Rabaçal i 25 Fontes, Caldeirão Verde i Queimadas, totes elles
entre bonics boscos de laurisilva i amb cascades espectaculars. També per la Ponta de São
Lourenço i Boca do Risco, unes rutes vora el mar amb roques de colors vius i aigües
cristal·lines. Ens sorprendrà una travessa pels grans cims volcànics de l’illa amb ascensió al
pic Ruivo de 1.862 m. el més alt de Madeira. No cal oblidar la ciutat de Funchal que mereix
una visita al seu centre, mercat, jardí botànic, etc.
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ITINERARI DIA A DIA
Dia 1: Vol Barcelona – Madeira. Trasllat a l’hotel a Porto Moniz.
Dia 2: Levada de Rabaçal i 25 Fontes, que creua uns bonics boscos de laurisilva i
arriba a una espectacular cascada. Passarem per un túnel de més d’un quilòmetre. A la
tarda temps lliure per fer una passejada i banyar-nos a les piscines naturals.
Distància: 11,7 km
Desnivells: +360m, -360 m
Nit a Porto Moniz
Dia 3: Ilha – Caldeirão Verde – Queimadas. Salts d’aigua, vegetació frondosa i vistes
espectaculars.
Distància: 14,2km
Desnivells: +590m, -175 m
Nit a Machico
Dia 4: De Porto da Cruz a Machico per la Boca do Risco, un camí que voreja penyasegats al costat de mar.
Distància: 14,6 km
Desnivells: +405m, -390 m
Nit a Machico
Dia 5: Caminada per Bahía d’Abra / Ponta de São Lourenço, una ruta voral el mar amb
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roques de colors vius i aigües cristal·lines.
Distància: 8,4km
Desnivells: +450m, -450 m
Nit a Machico
Dia 6: Travessa de nord a sud pels grans cims volcànics de l’illa amb ascensió al pic
Ruivo de 1.862 m. el més alt de Madeira i acabant al pico do Areeiro.
Distància: 11,9 km
Desnivells: +765m, -585 m
Nit a Funchal
Dia 7: Dia a Funchal que mereix una visita al seu centre, mercat, jardí botànic, etc. Nit
a Funchal
Dia 8: Matí lliure a Funchal i a la tarda trasllat a l’aeroport i tornada cap a Barcelona.

A TENIR EN COMPTE:
Alguna jornada, el desnivell supera els 500 m
És obligatori que TOTS els participants tinguin una assegurança d’assistència en
viatge, tipus RACC o d’altres companyies que ofereixen aquest servei. No n’hi ha prou
amb la de la FEEC, aquesta cobreix accidents però no malalties. Si una persona es
posés malalta i hagués de tornar abans o s’hagués de quedar més dies allà, o bé s’ha
de tornar anticipadament per un problema familiar, etc. podria suposar una despesa
important, per tant s’ha de tenir aquest risc cobert.
També és obligatòria l’¡assegurança de la FEEC per a les activitats de muntanya
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PREUS:
Preu per persona socis CET: 820 €
Preu per persona no socis CET: 870 €
INCLOU:
Guia de Giroguies
7 allotjaments en habitació doble o triple amb bany en acollidors hotels
7 esmorzars
7 sopars
Transports interiors en vehicle privat
Assessorament en temes de muntanya i material
Organització tècnica
Impostos
NO INCLOU:
Els vols d’avió
Pícnics per les caminades (es poden comprar als pobles, uns 50€ aproximadament en
total
Begudes alcohòliques.
Suplement habitació individual (132€).
Tot allò no especificat a l’apart anterior.
VOLS (tarifes a 9 de maig, poden variar):
Preu aproximat: 245 € amb 1 peça d’equipatge facturat de fins a 23 kg + 8 kg
d’equipatge de mà.
Viatge gestionat per l’agència de viatges
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20181020 · Preinscripció al viatge a Madeira

Preinscripcions obertes fins al 15 de juliol
Nom*
Nom de la persona que realitza la transacció.
Cognoms*
Cognoms de la persona que realitza la transacció.
DNI*
DNI de la persona que realitza la transacció.
Telèfon*
Email*
Adreça electrònica de la persona que realitza la transacció.
Ets soci?
Sí
No
Habitació individual?
Sí
No
Còpia del DNI (per ambdues cares) màxim 35 Mb
Deixeu anar els fitxers aquí o Seleccioneu els ﬁtxers

Cal que feu una transferència de 200 € al compte
ES37 0081 0116 3600 0155 8557
Import total
0,00 €
El pagament es realitzarà un cop enviat aquest formulari amb totes les dades.
Confirmació de dades*
Declaro que he repassat els camps del formulari i que les dades són certes.
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Política de protecció de dades*
En entrar aquestes dades dono el consentiment per tal que, d'acord amb la llei
Orgànica 154-1999 de Protecció de dades de Caràcter Personal, les dades que
lliuro meves i/o del meu/va fill/a siguin incorporades als fitxers del Centre
Excursionista de Terrassa, amb la finalitat de rebre el servei de Federació al qual
respon aquesta inscripció. Les dades que lliuro són les necessàries per tal que el
servei es pugui prestar adequadament. En tot cas se m'informa que puc accedir
als drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició que s'especifica a
l'esmentada llei, de forma gratuïta, adreçant-me a la Secretaria del Centre. El
Centre Excursionista de Terrassa em manifesta que es compromet a no utilitzar
aquestes dades més enllà del què sigui necessari per al bon funcionament de les
activitats i, per tant, no les cedirà en cap cas ni a tercers ni per a cap altra
finalitat que no sigui la descrita.
Envia
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