2021/22 Data de Partida

INESQUECÍVEL RÉVEILLON

4 DIAS

RÉVEILLON NA MADEIRA

DEZEMBRO 31

VOO CHARTER SATA / VOOS + TRANSFER + ALOJAMENTO EM APA
PARTIDA

LISBOA

Viagem organizada por Tourland Portugal Operador de Turismo Lda. RNAVT 3864 www.tourlandportugal.com / geral@tourlandportugal.com

1º DIA

LISBOA / ILHA DA MADEIRA

Comparência no Aeroporto Humberto Delgado 90 minutos antes da
hora de partida.
Formalidades e partida às 11h00 em avião SATA INTERNACIONAL voo
direto S46461 com
destino
à
ILHA
DA
MADEIRA. Chegada,
desembarque, seguido do transfer ao hotel escolhido. (Check-in a partir
das 14h00) Tempo livre. Alojamento.

2º E 3º DIAS

ILHA DA MADEIRA

Estada no hotel no regime de alojamento e pequeno-almoço. Dias livres para
atividades de índole pessoal.
- A iluminação e a magnífica decoração de Natal no Funchal, a
animação nas ruas, a árvore de Natal, as missas, presépios, os doces
próprios da época, e o imponente Fogo de Artifício que ilumina a
cidade, faz da Madeira um dos destinos turísticos mais procurados
nesta época do ano. Um autentico espetáculo, a não perder !

4º DIA ILHA DA MADEIRA / LISBOA
Pequeno-almoço. (Check-out até às 12h00).
Dia livre para atividades pessoais.
Em hora a indicar localmente, transfere dos hotéis ao aeroporto de
Santa Catarina, formalidades e partida às 18h00 em avião SATA
INTERNACIONAL S4 6466 com destino a Lisboa.

HOTEIS

Preço por pessoa em quarto:

HOTEL ENOTEL MAGNÓLIA * * * *
Quarto standard

Duplo
APA
715€

www.enotel.com

HOTEL GOLDEN RESIDENCE * * *
Quarto vista mar lateral
www.goldenresidencehotel.com.pt

HOTEL PESTANA CASINO PARK * * * * *
Quarto clássico vista terra
www.pestana.com

695€

810€

Os preços indicados são por pessoa, incluindo avião voo direto SATA
INTERNACIONAL no percurso Lisboa / Funchal / Lisboa em classe económica,
com direito a uma mala de porão até 23kg, estadia de 3 noites de hotel em
quarto standard, pequenos-almoços, transferes aeroporto / hotéis /
aeroporto, seguro de assistência em viagem, taxas de aviação e taxas de
turismo.

