Circuitos 2022

Ilha da Madeira
Festa da Flor

Partida 06 Maio
Programa 5 dias

Madeira Festa da Flor
A Festa da Flor além da homenagem à Primavera e às flores, é também um evento cultural, já que, associado ao evento
destaca-se a tradição, quer através das atuações de grupos folclóricos, quer através da construção dos belos tapetes florais
e ainda através da animação com concertos musicais e espetáculos de variedades, evento a realizar entre os dias 5 e 29 de
maio.
06 maio Porto/Funchal
Comparência no Aeroporto 2 horas antes da partida. Formalidades de embarque e partida com destino ao Funchal.
Chegada, assistência e transporte para o hotel. Alojamento.
07 maio Funchal
Estadia no hotel no regime de alojamento e pequeno almoço. Dia inteiramente livres para atividades de caracter pessoal.
Possibilidade de participar em várias excursões facultativas organizadas localmente.
Cerimónia do Muro da Esperança
Na manhã de sábado, e cumprindo a tradição que data de 1979, este ano, as crianças acompanhadas por seus familiares
podem colocar uma flor no “Muro da Esperança”, num apelo simbólico à Paz.
08 maio Funchal
Estadia no hotel no regime de alojamento e pequeno almoço. Dia inteiramente livres para atividades de caracter pessoal.
Possibilidade de participar em várias excursões facultativas organizadas localmente.
Cortejo Alegórico
Na tarde de domingo, as ruas da baixa funchalense voltam a invadir-se de música, de cor e de suaves perfumes com o
sumptuoso desfile de carros alegóricos que, harmoniosamente, conjugam múltiplas espécies florais com decorações repletas
de criatividade.
Este é o Cortejo Alegórico da Flor, um dos acontecimentos mais marcantes e dos mais aguardados de todo o certame, quer
por visitantes, quer por residentes, que se realiza desde 1979. Pauta-se esta iniciativa pela magnificência e sumptuosidade
dos carros alegóricos e dos trajes de centenas de figurantes, na maioria crianças, amplamente adornados com inúmeras,
variadas e magníficas espécies florais que
desfilam ao longo de um itinerário previamente estabelecido, ao som de alegres temas musicais e executando coreografias
ora simples ou ora elaboradas.
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09 maio Funchal
Estadia no hotel no regime de alojamento e pequeno almoço. Dia inteiramente livres para atividades de caracter pessoal.
Possibilidade de participar em várias excursões facultativas organizadas localmente.
10 maio Funchal/Porto
Em hora a determinar localmente, transporte para o aeroporto. Assistência nas formalidades de embarque e partida com
destino ao Porto.
FIM DA VIAGEM
Outras iniciativas que compõem o cartaz:
Mercado das Flores e Sabores Regionais - Placa Central Av. Arriaga
O mercado das flores permite dar a conhecer ao público as inúmeras espécies florais e decorativas existentes na Madeira.
Aqui, locais e visitantes podem adquirir flores num ambiente pitoresco e tradicional. Além das flores, os sabores regionais
estarão presentes através da gastronomia local e bebidas típicas.
Exposição da Flor
A Exposição da Flor ocorre no centro da cidade do Funchal mais concretamente na Praça da Restauração, uma
continuação da exposição que se realizava no Ateneu Comercial do Funchal, que se iniciou nos anos cinquenta do século
passado. Podem ser apreciados e avaliados os mais belos exemplares dos mais variados tipos de flores produzidas em
toda a Madeira, desenvolvidos com todo o carinho e dedicação pelos seus cultivadores. As flores em exposição são
avaliadas nas suas diversas categorias e distinguidas as melhores por um júri especializado.
Tapetes e Decorações Florais
A profusão da flora madeirense contribuiu, em muito, para o estabelecimento desta manifestação artística. Esta tradição da
construção dos tapetes florais prolifera um pouco por toda a ilha e teve origem na decoração das procissões religiosas.
Graças à sua incontestável beleza e minúcia, de há uns anos a esta parte, os tapetes de flores passaram a estar patentes
nas ruas por ocasião da Festa da Flor constituindo um grande contributo para a magnificência das decorações citadinas,
cuja construção criteriosa é partilhada e admirada pelos turistas que nos visitam.

€546
*Preço por pessoa em quarto duplo

Suplemento para quarto individual € 243.00
Suplemento para bagagem de porão de 20kg € 60.00 (ida e volta)
O preço inclui:
Passagem aérea Porto/Funchal/Porto em voo direto
Franquia de uma bagagem de cabine por pessoa de até 10 kg
Taxas de aeroportos
Transfere aeroporto/hotel/aeroporto
Estadia de 4 noites em regime de alojamento e pequeno almoço em unidade hoteleira de 5 estrelas
Seguro de viagem
Taxas hoteleiras
O preço não inclui:
Bagagem de porão de até 20kg / pessoa
Testes antigénios e/ou PCR que poderão ser necessários à data da viagem
Extras de caracter pessoal
De um modo geral tudo o que não estiver mencionado no item “incluído”.

Mais
Informações/Reservas
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