Festa da Flor na Madeira
30 de Abril a 4 de Maio de 2020
1º Dia | 30 Abril | Pombal - Porto - Funchal
01h30 - Comparência nas nossas instalações. Transporte até ao
Aeroporto do Porto. Formalidades de embarque no voo TP1711 às 06h00
com destino ao Funchal. Chegada prevista às 07h55. Visita da cidade do
Funchal, passando por lugares emblemáticos como o Mercado dos
Lavradores – local caraterístico onde se poderão apreciar as flores, os
peixes e as frutas exóticas num ambiente colorido; o Monte – visita da
igreja da Nossa Senhora do Monte, os seus jardins públicos e a fantástica
experiência da descida nos famosos carros de cesto (opcional). Após a
visita de uma das caves mais antigas, seguimos para o Hotel Allegro, onde
será servido o almoço. Tarde livre. Jantar no Hotel e alojamento.
2º Dia | 01 Maio | Funchal - Porto Moniz
Após o pequeno-almoço, saída em direção à Ribeira Brava, Ponta do Sol e
Madalena do Mar onde é possível caminhar por uma plantação de bananeiras.
Pelo planalto do Paúl da Serra chegamos a Porto Moniz, pitoresca vila
conhecida pelas suas piscinas naturais resultante da atividade vulcânica.
Almoço em restaurante local. Continuação pela costa norte Seixal, São Vicente
e percorrendo parte da floresta Laurissilva até à Encumeada, miradouro onde
em dias claros se avista simultaneamente a costa norte e sul da Ilha. No
regresso ao Funchal, paragem no Cabo Girão, promontório mais alto da Europa.
Jantar e alojamento no hotel.

3º Dia | 02 Maio | Funchal - Santana
Pequeno-almoço no hotel e saída por Terreiro da Luta em direção ao Pico
do Arieiro, terceiro pico mais alto da Madeira com 1818 metros de altura. A
próxima paragem será em Ribeiro Frio, parque natural, com visita ao
viveiro das trutas. Continuação até Santana para visita às casas típicas
com telhado de colmo. Almoço em restaurante local. Regresso ao Funchal
passando pelo Santo da Serra. Regresso ao hotel. Em hora a combinar
partida para restaurante local, com ambiente tradicional, para o típico jantar
madeirense, com a famosa espetada, milho frito e bolo do caco entre
outros acompanhamentos. Alojamento.
4º Dia | 03 Maio | Funchal
Pequeno-almoço no hotel. Dia livre. Oportunidade de vislumbrar toda a
decoração com tapetes de flores alusivas à Festa da Flor, assim como
assistir ao cortejo (possibilidade de lugar sentado nas bancadas com
reserva, opcional). Jantar no hotel.
5º Dia | 04 Maio | Funchal - Lisboa
Pequeno-almoço no hotel. Manhã livre. Em hora a combinar transporte
até ao aeroporto e formalidades de embarque no voo TP1692, com
partida às 13h25. Chegada prevista a Lisboa às 15h05. Transporte para
Pombal. Fim dos nossos serviços.
O preço inclui:

€
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single

- Transporte em autocarro de turismo Pombal/Aeroporto/Pombal
(possibilidade de embarque em Coimbra e Leiria);
- Passagem aérea Porto - Funchal - Lisboa em classe económica
com a TAP Air Portugal, com franquia de 8kg de bagagem de
mão e 23kg de bagagem de porão;
- 4 Noites de alojamento com pequeno-almoço no Hotel Allegro
4* ou similar;
- Todas as excursões mencionadas em autocarro com ar
condicionado de acordo com o itinerário com Guia local (ordem
das visitas poderão ser alteradas devido a motivos que nos são
alheios);
- Refeições de acordo com o programa: 3 jantares e 1 almoço no
hotel (bebidas não incluídas) e 1 Jantar e 2 almoços em
restaurantes locais (bebidas incluídas);
- Seguro de viagem Victoria (assistência e cancelamento
antecipado por motivo de força maior);
- Taxas de aeroporto, segurança e combustível no valor de
aproximadamente 33,00 € (sujeitas a alterações até á data de
emissão dos bilhetes);
- Acompanhamento por um delegado da Costa de Prata.

O preço não inclui:
- Gratificações;
- Taxas turísticas locais;
- Bilhete bancada Cortejo Festa da
Flor – preço 35,00 €.
Inscrição: 280,00 € (não reembolsável em
caso de cancelamento).
Restante pagamento até 9 de abril de 2020.
Mínimo de 25 participantes.
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