4 DIAS

TUDO INCLUÍDO

INESQUECÍVEL RÉVEILLON

CONFORME PROGRAMA

RÉVEILLON NA MADEIRA
VOO CHARTER SATA / NOITE DE GALA

2021/22 Data de Partida

DEZEMBRO 31

Barceló Allegro Madeira Hotel * * * *
adults only

PARTIDA

LISBOA

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

PORTO MONIZ, MACHICO, SANTANA, CÂMARA DE
LOBOS, MONTE, CABO GIRÃO, EIRA DO SERRADO,
CRISTO REI DO GARAJAU, FUNCHAL, CALHETA
JARDIM BOTÂNICO - MUSEU ETNOGRÁFICO DA
MADEIRA
JANTAR DE GALA
COM VISTA DO IMPONENTE FOGO DE ARTIFÍCIO
1º DIA - LISBOA / ILHA DA MADEIRA / SANTANA / PICO
DO AREEIRO / RIBEIRO FRIO
Cerca das 09h00 comparência em Lisboa no Aeroporto
Humberto Delgado. Formalidades e partida 11h00 no voo SATA
S46461 com destino à ILHA DA MADEIRA. Chegada,
desembarque, seguido de excursão pelo MIRADOURO DA
PORTELA (miradouro a 670mts de altitude, proporciona uma
magnífica panorâmica de montanhas até ao mare da Ilha de
Porto Santo), continuação para SANTANA, cartaz turístico da
ilha, muito famosa pelas suas casas típicas com telhados de
colmo. Almoço no percurso. Prosseguimos por RIBEIRO FRIO,
visita ao Viveiro das Trutas. PICO DO AREEIRO (Miradouro a
1810mts altitude), termina no maravilhoso Hotel Barcelo Allegro
Madeira * * * * superior.
- Em hora a indicar, welcome drink ingresso na Sala de Festas
do hotel, onde se realiza o Jantar de Gala seguido de subida
ao terraço para assisitir ao imponente Fogo de Artifício.

2º DIA - CÂMARA LOBOS / CABO GIRÃO / PORTO MONIZ /
SÃO VICENTE

Pequeno-almoço buffet. Pelas 10h00, deixamos o hotel para
realizar excursão por CÂMARA DE LOBOS (paragem nesta
pitoresca vila piscatória), CABO GIRÃO (o mais alto promontório
da Europa com 580mts). Prosseguimos por PAUL DA SERRA,
descemos para o PORTO MONIZ, parando no MIRADOURO DA
RIBEIRA DA JANELA. Chegados à vila piscatória do
PORTO MONIZ, visita das piscinas naturais construídas entre
as rochas vulcânicas. Almoço. No regresso, paragem no
MIRADOURO DO VÉU DA NOIVA, continuação por SÃO
VICENTE, passagem pela POUSADA DOS VINHÁTICOS, hotel.
Jantar e alojamento.

3º DIA - PICO DOS BARCELOS / EIRA DO SERRADO / JARDIM
BOTÂNICO / RIBEIRA BRAVA/ CALHETA
JANTAR EM RESTAURANTE TÍPICO COM A FAMOSA ESPETADA E
ESPETACULO DE FOLCLORE
Após o pequeno almoço-almoço buffet, saímos para excursão pelo PICO
DOS BARCELOS (paragem neste belo miradouro). EIRA DO SERRADO
(miradouro a 1094mts altitude, com uma magnífica paisagem sobre o
Curral das Freiras). Continuamos para o JARDIM BOTÂNICO. Visita a
este belo jardim, com contem uma enorme variedade de plantas de
todos os continentes. Visitamos ainda o Museu de Historia Natural
instalado no jardim. Regresso ao hotel. Almoço. Durante a tarde,
continuação a excursão pela vila da RIBEIRA BRAVA, com visita ao
Museu Etnográfico da Madeira, localizado num antigo solar seiscentista,
retrata a historia, e divulgação dos testemunhos da cultura tradicional da
ilha. Prosseguimos pela PONTA DO SOL, MADALENA DO MAR,
CALHETA e ENGENHO DA CALHETA (paragem onde sugerimos a prova
de Poncha e Bolo de Mel), hotel.
- Em hora a indicar, saímos para um famoso restaurante típico onde se
realiza o jantar, saboreando a famosa espetada Madeirense, com
espetáculo de Folclore. Regresso ao hotel. Alojamento.

4º DIA - FUNCHAL / MONTE / GARAJAU / MACHICO / LISBOA
Após o pequeno almoço buffet, o nosso guia realiza a visita a pé ao
centro histórico e movimentadas artérias da cidade do Funchal. Avenida
Arriaga, na Praça do Município admirar o edifício da Camara Municipal,
entrada no Mercado dos Lavradores, na Igreja de São João
Evangelista, um dos mais belos monumentos do séc. XVII, e Sé-Catedral.
Visitamos ainda a loja de uma fábrica dos bordados tradicionais e uma
adega de vinhos da Madeira. Almoço. Prosseguimos para o Monte, para
conhecer os 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 pelo GARAJAU. Promontório situado na costa sul da ilha,
paragem para contemplar uma bela paisagem e conhecer o Cristo Rei.
MACHICO (visita à Igreja Matriz, e conhecer a sua bonita baía e praia de
areia amarela). A excursão termina no Aeroporto. Formalidades de
embarque e partida 18h00 no voo SATA INTERNACIONAL S4 6466 com
destino a LISBOA.
Preço por pessoa
em quarto duplo ou triplo*
Suplemento Single

1025,00 €
120,00 €

* O Hotel não aceita menores de 18 anos

TUDO INCLUÍDO CONFORME PROGRAMA
Passagem aérea em classe económica com direito a uma mala de
porão por pessoa até 23kg, transferes e excursões indicadas no
programa em autocarro de turismo, nosso guia oficial, estadIa de 3
noites no maravilhoso hotel Barcelo Alegro Madeira, todas as
refeições desde o almoço do 1º dia ao almoço do 4º dia, incluindo o
Jantar de Gala, um jantar típico com a famosa "espetada madeirense"
e espetáculo de Folclore, bebidas às refeições (1 copo de vinho e agua
mineral, ou 1 cerveja, ou 1 refrigerante), entradas na Sé Catedral, Museu
Etnográfico da Madeira e Jardim Botânico, seguro de assistência em
viagem, taxas de aviação e taxas de turismo.

