FESTA DA FLOR NA MADEIRA
FUNCHAL, PORTO MONIZ, MACHICO, SANTANA, CÂMARA DE LOBOS, MONTE
CABO GIRÃO, CAMACHA, EIRA DO SERRADO, CRISTO REI DO GARAJAU
ASSISTÊNCIA NA TRIBUNA AO GRANDE DESFILE ALEGÓRICO DA FLOR
UMA NOITE ESPECIAL, COM JANTAR EM RESTAURANTE TÍPICO
SABOREANDO A FAMOSA ESPETADA MADEIRENSE E ESPETÁCULO DE FOLCLORE
DE 02 A 06 DE MAIO 2020
DIA 02 DE MAIO – COIMBRA, LISBOA, ILHA DA MADEIRA (visita ao Funchal)
02H15 – Concentração dos participantes
02h30 – Partida de Coimbra
Chegada ao aeroporto de Lisboa para formalidades de embarque e partida às 07h30, em voo direto com destino à ao
Funchal. Chegada prevista pelas 09h30, desembarque e transporte ao hotel Muthu Raga * * * * (deixar as malas).
Visita a pé à cidade com mais de 500 anos de história. Entrada no Mercado dos Lavradores e uma loja de exposição e
venda dos famosos bordados e vinhos da Madeira, ao núcleo histórico de Santa Maria, zona onde se encontra a rua mais
antiga da cidade, que levou artistas e artesãos a recuperar portas de casas, lojas e espaços abandonados, transformando o
bairro numa galeria de arte. Admiramos ainda o monumento a João Gonçalo Zarco, na Praça do Município o edifício da
Câmara Municipal, e entrada na Sé Catedral e Igreja do Colégio. Almoço incluído em restaurante local. Jantar e
alojamento no Hotel.
DIA 03 DE MAIO - JARDIM BOTÂNICO, MONTE, EIRA DO SERRADO
GRANDE CORTEJO ALEGÓRICO DA FLOR
Após o pequeno-almoço, saída para a visita ao Jardim Botânico e Museu de História Natural. Após a visita, continuação
para o Monte, onde à chegada visitamos os seus belos jardins e a igreja de Nossa Senhora do Monte. 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 incluído no percurso. No Funchal, ingresso na tribuna, onde em cadeira reservada,
poderá assistir ao maravilhoso Cortejo Alegórico da Flor. Jantar e alojamento.
DIA 04 DE MAIO - GARAJAU, CAMACHA, PICO AREEIRO, SANTANA, MACHICO
Pequeno-almoço no hotel. Tempo livre para a compra de recordações. Em hora a indicar, saímos para excursão por
Ponta do Garajau, paragem neste belo miradouro para conhecer o Cristo Rei inaugurado em 1927. Almoço no percurso.
Camacha (conhecida pelas suas peças artesanais em vime e pelo seu folclore). Pico do Areeiro (miradouro 1.810m de
altitude), Ribeiro Frio, visitamos o Viveiro das Trutas. Santana, cartaz turístico da Ilha, muito famosa pelas suas casas
típicas com telhados de colmo. Miradouro da Portela (670m de altitude, de onde se avista a Ilha de Porto Santo).
Machico. Visitamos a Igreja Matriz, terminando no hotel. Jantar e alojamento.
DIA 05 DE MAIO – CÂMARA LOBOS, CABO GIRÃO, SÃO VICENTE, PORTO MONIZ
JANTAR EM RESTAURANTE TÍPICO COM A FAMOSA ESPETADA E ESPETACULO DE FOLCLORE
Após o pequeno-almoço, saída para excursão ao Miradouro do Pico dos Barcelos, Câmara de Lobos (vila piscatória)
continuando pelo Cabo Girão, o mais alto promontório da Europa com 580 metros. Ribeira Brava (visita à Igreja séc.
XVI), Encumeada em direção a São Vicente. Prosseguimos por uma estrada proporcionando belas vistas sobre as duas
vertentes da Ilha, Ribeira da Janela. Paragem no Miradouro do Véu da Noiva e Porto Moniz onde tem lugar o almoço
(vila piscatória, famosa pelas suas piscinas naturais construídas entre as rochas vulcânicas, que são o ex-libris do
concelho). A viagem de regresso por Paul da Serra (o planalto mais alto da Ilha a 1.500 metros de altitude), terminando
no hotel.
- Em hora a indicar, saímos para o restaurante típico, onde se realiza o jantar, saboreando a famosa espetada
Madeirense, com espetáculo de Folclore. Regresso ao hotel, para o alojamento.
DIA 06 DE MAIO - FUNCHAL, LISBOA, COIMBRA
Pequeno-almoço no hotel. Manhã livre para atividades a gosto. Almoço incluído em restaurante local.
Em hora a indicar, transporte ao aeroporto. Formalidades de embarque e partida 16h40 com destino a Lisboa. Chegada e
transporte em autocarro para Coimbra, com chegada prevista pelas 22h00.

Preço por pessoa em quarto duplo ou triplo: 890,00€

O preço Inclui:
- Transporte em autocarro de turismo privado Coimbra – Aeroporto de Lisboa - Coimbra
- Passagem aérea com direito a 8kg de bagem de mão + 23 kg de bagagem de porão por pessoa
- Transferes e excursões em autocarro de turismo
- Acompanhamento permanente por guia
- Estadia de 4 noites em hotel de 4*, em quarto standard
- Todas as refeições desde o almoço do 1º dia ao almoço do 5º dia, incluindo um jantar típico com a famosa
Espetada Madeirense e espetáculo de Folclore
- Bebidas às refeições (vinho da casa e água, ou 1 cerveja ou 1 refrigerante)
- Cadeira reservada na tribuna para assistência do Cortejo Alegórico
- Entradas no Jardim Botânico-Museu de História Natural e Sé Catedral do Funchal
- Seguro de assistência em viagem
- Taxas de aeroporto e taxas de turismo
Condições de Pagamento:
1. No ato da inscrição: 90€
2. Até 30/11/2019: 100€
3. Até 31/01/2020: 200€
4. Até 10/04/2020: 500€

Notas Importantes:
- O hotel só disponibiliza quartos duplos ou triplos, não tem quartos Singles disponíveis.
- Os dias das excursões podem ser alterados e as visitas realizadas em sentido inverso, para uma melhor gestão
da viagem, contudo, estão asseguradas na íntegra todas as visitas indicadas no programa da viagem
- A partir de 16/12/2019 não são aceites cancelamentos, que a verificarem-se, terão de ser pagos na íntegra.
- Por exigência da nossa seguradora para efeitos de seguro, só são aceites reservas com o recebimento do nome
completo de cada cliente, conforme consta do Cartão de Cidadão ou Bilhete de Identidade.
- É obrigatório e da responsabilidade do cliente, no dia da viagem ser portador do original do Cartão de
Cidadão ou Bilhete de Identidade, que terá de estar válido

