
Lazer e Tempos Livres / Sul FIM DO ANO NA MADEIRA 

30 Dez. (Sábado) – LISBOA / FUNCHAL 

Comparência no Aeroporto de Lisboa 2 horas antes da partida. 
Assistência nas formalidades de embarque e partida em voo TAP com destino ao Funchal. 
Chegada e início da visita com o Mercado dos Lavradores, a zona velha da Cidade e a 
visita a uma Fábrica de Bordados do afamado Bordado Madeira. 
Almoço no Restaurante Santola, incluindo bebidas. 
De tarde, subida de Teleférico em direção ao Monte para visitar o Jardim Tropical 
Monte Palace e a Igreja de Nossa Senhora do Monte, onde está sepultado o 
último Imperador da Áustria. Teremos ainda a possibilidade de descida opcional até ao 
Livramento, nos famosos e divertidos Carros de Cestos madeirenses (Opcional - não 
incluído). Transporte para o Hotel Enotel Quinta do Sol para procedimentos de check-in e 
distribuição de quartos. Jantar no hotel com bebidas incluídas e alojamento. 
  

31 Dez. (Domingo) – FUNCHAL - PICO DOS BARCELOS / CURRAL DAS FREIRAS / 

EIRA DO SERRADO FUNCHAL 

Pequeno-almoço no hotel. 

Saída do hotel em direção ao Miradouro do Pico dos Barcelos, onde pode desfrutar da 
panorâmica, continuando até à freguesia do Curral das Freiras. Paragem para 
degustação da tradicional “Ginja” da Madeira (prova de Ginja incluída).  

Prosseguimos até à Eira do Serrado, miradouro a 1094 metros de altitude com vista para 
a profundeza do vale, o “Curral das Freiras”. 
O almoço será servido na “Estalagem da Eira do Serrado” (incluindo bebidas). 
De tarde, continuação para o hotel e restante tempo livre. 

Jantar de Gala de Fim de Ano com bebidas incluídas e assistência do hotel ao 
magnífico Fogo de Artifício sobre a baía do Funchal. Alojamento no hotel. 
  

1 Jan. (Segunda-feira) – FUNCHAL / CÂMARA DE LOBOS / CABO GIRÃO / PORTO 

MONIZ / FUNCHAL 

Após o pequeno-almoço no hotel, partida para uma excursão de dia inteiro, visitando:  
Câmara de Lobos – principal vila piscatória da Madeira; Cabo Girão – o mais alto 
promontório da Europa e o segundo mais alto do mundo (580m). Ribeira Brava e 
Encumeada – cume a 1.007m, onde, em dias claros, se pode apreciar simultaneamente 
as costas norte e sul da ilha. A caminho do Porto Moniz descubra uma das áreas mais 
bonitas da costa norte: uma estrada escavada na rocha escarpada à beira mar, com 
cascatas naturais.  
Chegada a Porto Moniz – conhecida pelas suas piscinas naturais vulcânicas e  almoço no 
Restaurante “Cachalote”, incluindo bebidas. 
De tarde, continuação para o Paul da Serra – magnífico e único planalto da ilha a 
1.400m de altitude e regresso ao Funchal, passando pela Ponta do Sol e Ribeira Brava.  
Saída para Noite Madeirense com jantar e folclore no Restaurante “A Seta”. 
Regresso ao hotel e alojamento. 
  

2 Jan. (Terça-feira) – FUNCHAL / CAMACHA / PICO DO AREEIRO / FAIAL / 

SANTANA / MACHICO / AEROPORTO 

Pequeno-almoço no hotel. 
Check-out e saída do hotel em direção à Camacha, para visita à Fábrica de Vimes. 
Continuação para o Pico do Arieiro, o segundo Pico mais alto da ilha, a 1.810m de 
altitude. O passeio prossegue pelo Ribeiro Frio até ao Faial, onde faremos uma pausa 
para almoço no restaurante “Casa de Chá do Faial”, com as bebidas incluídas. 
De tarde, subida até Santana, conhecida pelas suas casas típicas com telhados de colmo. 
Seguimos pela freguesia do Porto Cruz e Machico, primeira capital da Madeira, de onde 
terão desembarcado os navegadores que descobriram a ilha em 1420. Continuação para 
Machico para um lanche no Hotel D. Pedro, antes da partida para o aeroporto 
Internacional do Funchal. 
Formalidades de embarque. 
21h30 – Partida em voo da TAP com destino a Lisboa. 
23h10 – Chegada a Lisboa, ao aeroporto Humberto Delgado. 



Custos 

FICHA DE INSCRIÇÃO Fim de Ano na Madeira 

VALORES E CONDIÇÕES 
 
Sócios Efetivos e Auxiliares: €1.185,00                           Suplemento Individual: €120,00 
Outros Convidados:               €1.240,00                           Suplemento Individual: €120,00 
 
O débito poderá ser fracionado em 12 vezes: 25 de maio, 23 de junho, 25 de julho, 25 de 
agosto, 25 de setembro, 25 de outubro, 24 de novembro, 22 de dezembro de 2017 e 25 
de janeiro, 23 de fevereiro, 23 de março e 24 de abril de 2018. 
 
Na opção de débito único o mesmo será efetuado a 24 de novembro de 2017. 

 
 

DESISTÊNCIAS 
 
Depois de confirmada a inscrição pelo Clube, as desistências terão um custo mínimo de 
€50, a título de Despesas, acrescido dos eventuais custos que nos forem exigidos pelo 
Operador Turístico. 
 
Inscrições reabertas e limitadas até dia 27 de outubro. 
 
A 31 do mesmo mês informaremos os Associados cujas inscrições forem consideradas. 
 
Não será válida qualquer inscrição não confirmada pelo Clube Millennium bcp. 
 
O Clube Millennium bcp não se responsabiliza por danos pessoais ou materiais que 
possam ocorrer, com qualquer dos participantes, durante esta viagem. 

O Preço inclui: 

 

 Acompanhamento por um elemento da TRYVEL durante toda a viagem;  

 Bolsa de documentação (incluindo livro de viagem e saco Tryvel); 

 Passagem aérea, em classe económica, para percurso Lisboa/Funchal/Lisboa, em voos regulares da TAP 

Air Portugal com direito ao transporte gratuito de 23Kg de bagagem de porão; 

 4 dias/3 noites de alojamento no Hotel Enotel Quinta do Sol 4*, incluindo o pequeno-almoço diário; 

 Todas as visitas e entradas mencionadas no programa com guia local; 

 Jantar  de Fim de Ano com música e animação e assistência ao fogo de artifício (programa a informar); 

 Jantar com música folclórica em restaurante; 

 Total 7 refeições durante a estadia (4 jantares + 3 almoços)+1 lanche no último dia antes do embarque; 

 1 lanche no Hotel Dom Pedro Machico; 

 Bebidas incluidas nas refeições em Restaurantes e nos Jantares no Hotel; 

 Gratificações a guia e motorista; 

 Taxas de aeroporto, segurança e combustível no montante de €33,40 (à data de 20.02.2017 – a 

reconfirmar e atualizar na altura da emissão da documentação) e todos os restantes impostos aplicáveis; 

 Seguro Multiviagens; 

 Auriculares para ouvir as explicações do guia durante toda a viagem. 

 

O Preço não inclui: 

 

 Tudo o que não esteja mencionado como incluído de forma expressa: bagageiros, telefone, bar, mini bar, 

lavandaria e bebidas não incluídas nas refeições a serem tomadas no hotel. 

Lazer e Tempos Livres / Sul FIM DO ANO NA MADEIRA 

http://clubemillenniumbcp.pt/index.php?option=com_artigos&cat=root_clube&subcat=Root_Inscricao_Actividade&ID=A000000000034234

