
Nova viagem da AJH para 2015, com a colaboração do Exmo. Professor
Doutor Raimundo Quintal, visitando Quintas Históricas e enigmáticos
jardins madeirenses, tais como os Blandy Gardens, os Jardins do
Belmond Reid’s Palace, a Quinta Vigia, o Parque Florestal Ribeiro Frio, o
Jardim Tropical Monte Palace e ainda percorrer parte de uma das mais
belas Levadas da ilha.
Sem dúvida mais um excelente convívio da AJH, que aguarda por si!
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Esta nova viagem singular da AJH pela Ilha da Madeira, é o resultado da prestigiada
colaboração do Professor Doutor Raimundo Quintal, que nos lidera por este
percurso, entre Quintas Históricas e belos jardins madeirenses.

Raimundo Quintal nasceu no Funchal, em 1954, tendo-se licenciado e doutorado
em Geografia, pela Universidade de Lisboa. É autor de diversos livros e numerosos
artigos nas áreas da Ecologia, Biogeografia e Educação Ambiental, assim como
realizador de documentários sobre património natural e cultural, exibidos em
televisões nacionais e internacionais. É igualmente investigador do Centro de
Estudos Geográficos da Universidade de Lisboa, bem como, Sócio-Fundador e
Presidente da Direcção da Associação dos Amigos do Parque Ecológico do Funchal.
Foi Vereador do Pelouro do Ambiente, Educação e Ciência da Câmara Municipal do
Funchal, entre 1994-2002. Entre os projectos de conservação da natureza que
liderou, destaca-se a criação do Parque Ecológico do Funchal. Em 2012 recebeu o
Prémio Quercus pelo seu trabalho meritório na área do Ambiente, tanto ao nível
nacional, como internacional.
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Programa

Dia 01 | 21 Maio (5ª.F) | Lisboa – Funchal
Comparência pelas 09h30 nas partidas do Terminal 01, do Aeroporto de Lisboa,
para formalidades de embarque no voo direto TP.1685, ás 11h40, com destino ao
Funchal. Refeição ligeira a bordo. Chegada pelas 13h35. Assistência pelo
n/representante local e transporte privativo à Quinta Splendida. Formalidades de
check-in e distribuição dos quartos. Welcome-Drink c/Vinho Madeira e encontro
com o Prof. Dr. Raimundo Quintal.
Saída pelas 15h00 para visita ao Jardim Botânico da Madeira, situado a 3kms do
centro do Funchal.

Neste local poderá admirar cerca de 2000 espécies de plantas, incluindo plantas
endémicas da Ilha da Madeira e de outras ilhas do Atlântico, tais como os Açores,
as Canárias e Cabo Verde. Podemos encontrar espécies de zonas do Globo
ecologicamente distintas, tais como plantas dos Himalaias e dos trópicos. São
visíveis árvores de frutas tropicais e subtropicais, tais como o mango, a papaia, o
abacate e outras plantas como o café e a cana-de-açúcar e ainda outras utilizadas
para cozinhar ou para a medicina popular madeirense.

Ao entardecer, regresso à Quinta Splendida com algum tempo livre.
Pelas 20h00, jantar no restaurante principal. Alojamento na Quinta Splendida.
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Dia 02 | 22 Maio (6ª.F) | Funchal
Após pequeno-almoço buffet na Quinta, saída pelas 09h30 para Tour de Dia Inteiro
guiado pelo Prof. Dr. Raimundo Quintal, dedicando a parte da manhã aos Jardins do
Centro do Funchal, tais como o Parque de Santa Catarina que possui uma área de
36 000m², sendo um dos parques mais importantes da cidade, inaugurado em 1966
e utilizado hoje em dia não só para simples passeios, mas também como local de
manifestações, celebrações populares e pequenos eventos. Para além da riqueza
botânica também encontramos diversas estátuas, a mais conhecida o “Semeador”
(exposta no Salon de Paris em 1924), do Infante Dom Henrique e de Cristovão
Colombo.
Visitaremos ainda os Jardins da Quinta Vigia (onde se encontra a residência oficial
do Presidente do Governo da Região Autónoma da Madeira). O seu nome original
era Quinta das Angústias, em virtude de possuir uma capela do séc.XVII dedicada a
Nossa Senhora das Augústias, tendo sido renomeada Quinta Vigia apenas em 1982.
Para além do acervo botânico, tem o seu papel na história madeirense, tendo sido
ocupada em 1849 pelo Duque de Leuchtenberg (genro do Czar Nicolau I). Em 1852
foi residência da Imperatriz Dona Amélia (viúva de Dom Pedro IV). Mais tarde foi
adquirida pelo Conde Alexandre Carlos Lambert (antigo ajudante de campo da
Imperatriz da Rússia), ficando com o nome Quinta Lambert.
Faremos um intervalo para almoço c/bebidas junto à Catedral do Funchal.
De tarde continuaremos com visita ao Jardim Municipal, local dum antigo Convento
Franciscano e também conhecido por Jardim D.Amélia, contando com 8.300 m2 de
belíssima vegetação, não só proveniente da Madeira, como também dos vários
cantos do mundo. Por último visitaremos os belíssimos jardins do Belmond Reid’s
Palace Hotel, quatro hectares de jardins subtropicais, com vista sobre o Atlântico
que incluem mais de 500 árvores e flores de todo o mundo. Terminaremos com um
excelente Afternoon Tea no Hotel. Regresso ao hotel. Tempo livre. Jantar Livre.
Alojamento na Quinta Splendida.



Dia 03 | 23 Maio (Sáb) | Funchal – Serra do Faial - Funchal
Pequeno-almoço buffet na
Seguiremos para visita à Quinta do Palheiro Ferreiro, situada a 500 metros acima do
nível do mar, sendo os seus jardins referidos como Blandy Gardens por ser da
família inglesa Blandy desde 1885, tendo sido premiados em 2006 com o prémio
“Melhor Jardim da Cadeira Relais & Chateaux”. Com espaços encantadores, este
jardim reúne algumas das mais raras e valiosas plantas exóticas, constituindo um
verdadeiro paraíso para os amantes de camélias, graças ao seu proprietário inicial,
o Conde de Carvalhal, que deu início à colecção das camélias.
Regresso à Quinta Splendida para almoço livre.
Pelas 14h00, reencontro com Prof. Dr. Raimundo Quintal e saída até ao Parque
Florestal Ribeiro Frio, fazendo um passeio botânico guiado, pela Levada da Serra do
Faial até ao miradouro dos Balcões. Uma floresta escondida, um verdadeiro paraíso
por descobrir. Este percurso realiza-se nas zonas altas do Funchal, a sul da Ilha da
Madeira e leva os caminhantes numa agradável viagem repleta dos tons de verde
da floresta da ilha. Ao longo deste caminho, realizado lado a lado com a levada, são
diversas as espécies de flora e fauna que podemos observar, desfrutando do som
natural envolvente deste passeio magnífico. De vez em quando surgem lindíssimas
vistas panorâmicas das pequenas povoações da zona do Funchal e da Camacha,
que nos permitem conhecer a ilha de outra perspectiva. Este é um percurso fácil e
acessível a qualquer pessoa que, por estar localizado na zona sul da Ilha, representa
uma opção válida durante todo o ano.

Concluiremos com uma visita singular ao Jardim do Tojal, um pequeno jardim
privado situado na freguesia do Faial, com uma relação íntima com o Prof. Dr.
Raimundo Quintal. Regresso à Quinta Splendida pelas 18h30. Tempo livre.
Saída em transporte privativo pelas 19h30 para Jantar de Despedida c/bebidas e
gastronomia típica madeirense, no Restaurante Adega da Quinta, localizado na
charmosa Quinta do Estreito Vintage House, com belos jardins e uma espantosa
vista panorâmica sobre o Atlântico, estando a 400m acima do nível do mar.
Transporte de regresso à Quinta Splendida. Alojamento.
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Dia 04 | 24 Maio (Dom) | Funchal - Lisboa
Após pequeno-almoço buffet na quinta e respectivas formalidades de check-out,
saída pelas 09h30 para visita guiada pelo Prof. Dr. Raimundo Quintal, ao Jardim do
Monte Palace. A Quinta “Monte Palace”, situa-se numa privilegiada zona alta da
baía do Funchal, conhecida no século XIX, como importante estância de veraneio.
Ao Monte liga-se uma tradição romântica, pelas frondosas árvores e jardins, de
quintas que nos espreitam de vários ângulos. No século XVIII o cônsul inglês no
Funchal Charles Murray, comprou uma propriedade a sul da Igreja do Monte, tendo
aí instalado a sua quinta de recreio, conhecida pela denominação de “Quinta do
Prazer”. A propriedade foi adquirida em 1897 por Alfredo Guilherme Rodrigues,
que construiu a atual casa da propriedade num estilo revivalista, tão ao gosto do
final do século, inspirado na arquitetura do Reno. A Quinta foi transformada em
Hotel, o prestigiado “Monte Palace Hotel”, fazendo parte do roteiro dos elegantes,
e da aura de turismo cosmopolita do princípio de século na Ilha da Madeira. Já em
1987, após longos anos de encerramento (desde 1943), o “Monte Palace Hotel”, foi
adquirido a uma instituição financeira pelo empresário José Berardo, que a doou a
uma fundação com o seu nome, nascendo assim o Jardim Tropical Monte Palace.

Almoço c/bebidas na Quinta do Monte. De tarde, faremos a n/última visita à
Quinta dos Jardins do Lago, uma bonita e histórica Quinta, que foi edificada no Séc.
XVIII. Mais recentemente foi residência de famílias francesas e inglesas bem
conhecidas. Durante as guerras Napoleónicas, o General Bersford Comandante das
forças inglesas que ocupavam a ilha, escolheu esta Quinta como sua residência
oficial. O seu magnífico aparador “sideboard”, uma das lembranças da sua estadia
nesta Quinta, continua a adornar a sala de jantar. Hoje em dia é um hotel de luxo
com jardim botânico privado.
Pelas 16h30, transporte privado ao aeroporto de Santa Catarina. Pelas 17h00,
formalidades de embarque no voo TP.1686, com partida ás 19h00, com destino a
Lisboa. Servida refeição ligeira a bordo. Chegada prevista a Lisboa pelas 20h35.
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Alojamento
Quinta Splendida – Wellness & Botanical Garden
Estrada da Ponta Oliveira 11 | 9125-001 Machico | Madeira | Tel: 291 930 410

A Quinta Splendida fica numa mansão restaurada do século XIX instalada em 30 000 m² de
jardins botânicos paisagísticos. Dispõe de vista panorâmica do Oceano Atlântico e de um
maravilhoso Spa com 10 salas de tratamento. Os quartos na Quinta Splendida Wellness &
Botanical Garden possuem varandas privadas e mobiliário moderno.

O serviço de hotel disponibiliza uma variedade de opções de refeições. Os clientes do
Restaurante “La Perla” podem desfrutar de Cozinha Portuguesa Gourmet. Existe um salão
tailandês, um cocktail bar e um restaurante com vista para a piscina que serve saladas e
batidos. No Botanical Garden podem relaxar em espreguiçadeira à beira da piscina ou jogar
uma partida de bilhar. O centro de Spa inclui uma sauna finlandesa e uma piscina de gelo.

Quinta Splendida Wellness & Botanical Garden fica a 100 metros do centro de Caniço e
apenas a 7 kms do centro do Funchal.
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Tel: 212 909 396
Tlm: 937 011 198

paulo.assuncao@cooltravel.pt
www.cooltravel.pt

Não Inclui:
� Gratificações a Guia e/ou Motorista;
� Quaisquer serviços não mencionados como incluídos.

NOTA: Programa sujeito a reconfirmação mediante nº mínimo participantes.

Valores Mínimo de Participantes

25 20 15

Preço Normal 
& Preço Sócio AJH

Sócio
AJH

PVP Sócio
AJH

PVP Sócio
AJH

PVP

p/Pessoa em Duplo 890 € 1100 € 930 € 1150 € 970 € 1200 €

Supl.Individual 80 €

INFORMAÇÕES & RESERVAS
RESERVAS | A.J.H | geral@jardinshistoricos.pt
ORGANIZAÇÃO | Agência de Viagens CoolTravel | 212 909 390

| Paulo Assunção | 937 011 198 | paulo.assuncao@cooltravel.pt

Data limite para inscrições – 31 Janeiro 2015
Sinalização mínima obrigatória – 250,00€ por pessoa
Liquidação da viagem até 30.Abril/15
(Em caso de desistência, após 31.Mar/15, sinalização não é Reembolsável)

Os pagamentos poderão ser efetuados por transferência bancária para o 
NIB: 0033 0000 4524 1598 5050 5, ou por cheque passado à ordem de AJH e 
remetido para a seguinte morada:
Largo de Santos N.º 4 – 3º, 1200-808 Lisboa

Largo de Santos, 
Nº 4 – 3º

1200-808 LISBOA
Tlm: 969 673 750

geral@jardinshistoricos.pt
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Serviços Incluídos:
� Passagem Aérea TAP, Lisboa-Funchal-Lisboa, cl.económica (c/23Kg bag.);
� Transporte em Autocarro privativo em todo o itinerário, conforme Programa;
� 03 Noites de Alojamento na Quinta Splendida 4*, c/Peq.Almoço;
� 05 Refeições em Restaurantes/Hotéis (02 Almoços + 02 Jantares + 01 Chá);
� Todas as visitas com entradas conforme Programa; 
� Guia Botânico – Prof. Dr. Raimundo Quintal;
� Acompanhamento por representante da APH + Delegado CoolTravel;
� Taxas de aeroporto (ao valor de 33€, sujeitas a alteração até dia emissão);
� Taxas hoteleiras e de Turismo, IVA;
� Seguro de Viagem e Oferta de Guia da Viagem.


