5 Dias | 4 Noites
Guia acompanhante
Preço p/pessoa em Duplo
Incluindo refeições e visitas

desde

867€

Incluído
• Passagem aérea Lisboa/Funchal/Lisboa em classe económica com a
TAP (23K de bagagem incluída);
• Acompanhamento por um guia profissional nos transfers de chegada e
saída e durante as visitas e excursões locais;
• Circuito em autocarro de turismo de acordo com o itinerário, com todas
as regras e recomendações da DGS e conforme o nosso modelo Safe
Travel;
• 4 noites no Funchal em Hotel de 4 estrelas em regime de alojamento e
pequeno-almoço;
• Noite Típica Madeirense com Jantar & Folclore (6 Maio) com bebidas
(1/4 garrafa vinho da casa b-t ou cerveja, sumo ou água mineral);
• Visitas incluídas: Funchal & Monte (6 Maio – meio-dia); Câmara de
Lobos, Cabo Girão, Ribeira Brava & Porto Moniz (7 Maio - dia inteiro);
• 1 Almoço em Restaurante (7 Maio) com bebidas incluídas (1/4 garrafa
vinho da casa b-t ou cerveja, sumo ou água mineral);
• Taxas de aeroporto, segurança e combustível – (suj. a alterações
legais);
• Assistência local;
• Taxas hoteleiras, de turismo, serviços e IVA;
• Seguro de Viagem.

PREÇOS POR
PESSOA
Mínimo 30 pessoas

Em quarto duplo

867 €
Suplemento quarto
individual

317 €

Reservas online em www.lusanova.pt. Lugares limitados.
Condições de reserva e cancelamento - Depósito de 30% obrigatório após confirmação da reserva não
reembolsável em caso de cancelamento; Restante pagamento até 1 mês antes da Partida.

ITINERÁRIO:

Comparência no Aeroporto de Lisboa 2H30 antes do
embarque: 19H30
Encontro com o nosso Delegado, formalidades e embarque
com destino à Ilha da Madeira no TP 1691 às 22H10.
Chegada ao Aeroporto do Funchal pelas 23H55. Transfer
para o hotel.
Check-in, distribuição de quartos. Alojamento no Hotel Savoy
Next 4***

06 MAIO – FUNCHAL & MONTE
Pequeno-almoço no Hotel.
Manhã livre.
De tarde, partida em direção ao centro da cidade. Visita a
uma Fábrica de bordados e ao interessante Mercado dos
Lavradores, onde as flores e frutos convidam a entrar e
visitar.
Continuação para a Rua de Santa Maria, um verdadeiro
museu de portas abertas, com o projecto “Arte de Portas
Abertas”, ao longo das suas ruas histórias, em que as suas
portas foram pintadas ou intervencionadas de outra forma
por inúmeros artistas.
Chegada à estação do Teleférico (incluído), que nos levará
ao Monte. Aqui o destaque é a magnífica vista panorâmica
sobre a cidade do Funchal e o mar que os 550 metros de
altitude têm para oferecer. O ar mais fresco e um ambiente
calmo é, para alguns, um valor acrescentado que o Monte
tem para oferecer. É nesta localidade também que os
famosos Carros de Cesto (não incluído). De regresso ao
centro, e a fim de recuperar das emoções fortes, paragem
numa Cave de Vinhos, para prova dos vários tipos de
Madeira. Regresso ao hotel.
À noite, saída para Jantar Típico Madeirense com Folclore.
Em ambiente de festa, saboreie a deliciosa espetada
madeirense, entre outras especialidades locais.
Após o jantar, regresso ao Hotel. Alojamento no Hotel Savoy
Next 4***

07 MAIO – CÂMARA DE LOBOS | CABO
GIRÃO | RIBEIRA BRAVA | PORTO MONIZ
Pequeno-almoço no Hotel.
De manhã, partida em direção a Câmara de Lobos. Continuação
para o Cabo Girão e Ribeira Brava. Passagem pela Ponta do Sol
e pela Calheta, com a sua praia de areia trazida do deserto
Africano. Continuação até ao Paúl da Serra. Descida para a costa
Norte até Porto Moniz.
Almoço, em restaurante local, seguido de visita às famosas
piscinas naturais.
De tarde, continuação até à localidade de São Vicente. Antes de
iniciarmos a descida de regresso à costa Sul, paragem na
Encumeada, de onde, em dias claros, podemos desfrutar de
belos panoramas sobre ambas as vertentes da ilha.
Nota: Até ao momento a entrada no Miradouro do Cabo Girão é
gratuita, mas a qualquer momento a Secretaria Regional do
Turismo irá proceder à cobrança de um valor a informar, por
pessoa.
Regresso ao Funchal. Alojamento no Hotel Savoy Next 4***

8 MAIO – FUNCHAL – “FESTA DA FLOR”
Pequeno-almoço no Hotel.
Dia livre no Funchal onde terão oportunidade de vislumbrar toda
a decoração de tapetes de flores alusivos à Festa da Flor, e
assistir ao Cortejo (opcional).
Alojamento no Hotel Savoy Next 4***
Suplemento bancada para assistir ao Cortejo: € 38,00 por
pessoa.

9 MAIO – FUNCHAL | LISBOA
Pequeno-almoço no Hotel.
Em hora a informar transfer privado para o Aeroporto do Funchal
(2H30 antes da partida do voo). Formalidades e embarque no TP
1696 às 12H35 com destino a Lisboa.
Chegada ao Aeroporto de Lisboa às 14H15.

FIM DOS NOSSOS SERVIÇOS
Reservas online em www.lusanova.pt. Lugares limitados.
Condições de reserva e cancelamento - Depósito de 30% obrigatório após confirmação da reserva não reembolsável em
caso de cancelamento; restante pagamento até 1 mês antes da Partida.

