
TUDO INCLUÍDO
CONFORME PROGRAMA5 DIAS

RÉVEILLON NA MADEIRA
02 DE JANEIRO

DE
29 DE DEZEMBRO

A

01 DE JANEIRO - PICO DOS BARCELOS, CÂMARA DE 
LOBOS, CABO GIRÃO, SÃO VICENTE, PORTO MONIZ
Pequeno-almoço buffet. Saída para excursão ao Miradouro do 
Pico dos Barcelos, Câmara de Lobos (vila piscatória). Cabo Girão, 
o mais alto promontório da Europa com 580 metros, proporciona
uma magnífica vista. Ribeira Brava, Encumeada, atravessamos a
montanha em direção a São Vicente. Ribeira da Janela.
Miradouro do Véu da Noiva, para contemplar a Queda de Água.
Porto Moniz, vila piscatória, famosa pelas suas piscinas naturais
construídas entre as rochas vulcânicas, almoço. Viagem de regresso
por Paul da Serra (o planalto mais alto da Ilha a 1.500 metros de
altitude) hotel. Jantar e alojamento.

FUNCHAL, PORTO MONIZ, MACHICO, SANTANA, 
CÂMARA DE LOBOS, MONTE, CABO GIRÃO, CAMACHA, 

EIRA DO SERRADO, CRISTO REI DO GARAJAU

PASSEIO EM TELEFÉRICO PANORÂMICO
JARDIM BOTÂNICO - MUSEU QUINTA DAS CRUZES

29 DE DEZEMBRO - LISBOA, ILHA DA MADEIRA (visita ao 
Funchal)
Às 07h00 comparência no aeroporto Humberto Delgado 
Formalidades e partida às 09h00 no voo TAP1685 com destino à 
ILHA DA MADEIRA. Chegada, desembarque, seguido de 
transporte ao hotel Rocamar * * * * (deixar as malas) seguindo 
para o centro do Funchal, onde se realiza o almoço. Depois, tem 
lugar a visita a pé pelo centro histórico, admirando 
exteriormente os monumentos mais representativos. O 
monumento a João Gonçalo Zarco, entrada na Sé Catedral. 
Praça do Município (onde se encontra o edifício da Câmara 
Municipal), visitamos a Igreja do Colégio. Entrada no Mercado 
dos Lavradores e uma loja de exposição e venda, dos famosos 
bordados e vinhos da Madeira. Jantar e alojamento no hotel.

30 DE DEZEMBRO - PARQUE TEMÁTICO DA MADEIRA
JANTAR EM RESTAURANTE TÍPICO COM A FAMOSA 
ESPETADA E ESPETÁCULO DE FOLCLORE
Pequeno-almoço buffet. Em hora a indicar, deixamos o hotel em 
direção ao Parque Temático da Madeira. Com uma área de 7 
hectares, alia a natureza, o conhecimento e a diversão, 
proporcionando um dia único. Almoço. Dia livre, dedicada à visita 
ao parque, que alia a natureza, o conhecimento e a diversão, com 
inúmeras e variadas as atrações temáticas, tais como; Fabulosos 
jardins, uma viagem de barco pelo lago que revive o 
descobrimento das ilhas, exposição que relata a história e a cultura 
da Madeira, ou passeio de comboio pela zona exterior do parque. 
Regresso ao hotel.
- Em hora a indicar, saímos para o restaurante típico, onde se
realiza o jantar, saboreando a famosa espetada Madeirense,
com espetáculo de Folclore.

31 DE DEZEMBRO - JARDIM BOTÂNICO, PASSEIO EM TELEFÉRICO, 
MONTE, EIRA DO SERRADO, QUINTA DAS CRUZES
JANTAR DE RÉVEILLON COM ANIMAÇÃO 
Após o pequeno-almoço buffet, saímos para a visita ao bonito Jardim 
Botânico-museu de história natural. Descemos ao Funchal para uma 
agradável viagem de Teleférico até ao Monte, para a visita aos seus belos 
jardins e a igreja de N. Sra. do Monte, onde se encontra o túmulo do último 
Imperador Carlos I da Áustria. Possibilidade de descida até ao Livramento 
(opcional) nos famosos Carros/Cestos. Continuação para a Eira do Serrado, 
paragem no Miradouro a 1094m de altitude, de onde se desfruta uma 
magnífica paisagem sobre o Curral das Freiras. Almoço. Após o almoço, visita 
ao Museu Quinta das Cruzes, dedicado à história da Madeira e ultima 
residência de Joao Gonçalves Zarco. Regresso ao hotel.
- Em hora a indicar, ingresso no restaurante, onde tem lugar o Jantar de
Réveillon

Saída para assistência ao imponente Fogo de Artifício !

02 DE JANEIRO - GARAJAU, CAMACHA, PICO DO AREEIRO 
RIBEIRO FRIO, SANTANA, PORTELA, MACHICO, LISBOA
Após o pequeno-almoço buffet, deixamos o hotel para o 
belo Miradouro do Garajau que contempla uma bela 
paisagem e conhecer o Cristo Rei. Depois a Camacha 
(conhecida pelas suas peças artesanais em vime e pelo seu 
folclore). Pico do Areeiro, prepare-se para ver paisagens de 
cortar a respiração. Miradouro do Areeiro 1.810m de altitude, 
Viveiro das Trutas. Almoço no percurso. Ribeiro Frio, Santana, 
cartaz turístico da Ilha, muito famosa pelas suas casas típicas 
com telhados de colmo, Machico, terminando no aeroporto. 
Formalidades e partida às 21h30 no voo TAP1688 com destino 
a Lisboa, com chegada pelas 23h30.
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Avião no percurso indicado com direito a uma mala 
por pessoa até 23kg de bagagem, transferes e 
excursões indicadas no programa com o 
acompanhamento do nosso guia, estada de 4 noites 
de hotel, todas as refeições desde o almoço do 1º 
dia ao almoço do 5º dia, incluindo o jantar de 
Réveillon e jantar típico com espetáculo de 
Folclore, bebidas às refeições (vinho da casa, agua 
mineral, refrigerante, café), entradas na Sé, Jardim 
Botânico, Museu Quinta das Cruzes e Parque Temático 
da Madeira, passeio de Teleférico, taxas de aviação, 
seguro de assistência em viagem, taxas hoteleiras, de 
cidade e turismo.

QUARTO DUPLO OU TRIPLO

PREÇO POR PESSOA

 880€




