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 PREÇO P/PESSOA
QUARTO DUPLO/TWIN 

850€

Réveillon
Madeira

WWW.TRYVEL.PT | INFO@TRYVEL.PT

1º DIA – PORTO / 
FUNCHAL

Comparência no aeroporto 
Francisco Sá Carneiro, e 

pelas 06h00 saída em voo 
regular TAP com destino ao 

Funchal. Chegada pelas 07h55 
e transporte ao hotel* (quartos 

ainda não disponíveis). Almoço 
em restaurante local. Dedicamos 

a tarde para visita guiada pedonal 
ao Funchal. Passeamos pela zona 

velha, característica pelas suas ruas 
estreitas de calçada e fachadas de casas 

antigas, com a Capela do Corpo Santo; a 
Rua de Santa Maria; a Câmara Municipal; 

O Teatro Baltazar Dias; a Sé Catedral; o 
Jardim Municipal e Mercado dos Lavradores.  
Regresso ao hotel para jantar e alojamento.
 
2 AO 4º DIA – FUNCHAL
Estadia no hotel em regime de pensão 
completa. Dias livres para aproveitar a ilha 
da Madeira. Possibilidade de realizar alguns 
passeios opcionais.

5º DIA – FUNCHAL / PORTO
Dia livre no Funchal. Em horário a combinar 
localmente, transporte ao aeroporto e pelas 
19h25, saída em voo regular TAP com destino 
ao Porto. Chegada pelas 21h20.

PROGRAMA INCLUI:
• Passagem aérea, em voos TAP, em 
classe económica, com direito a uma peça 
de bagagem de cabine e uma peça de 
bagagem de porão até 23kg, com taxas de 
aeroporto, segurança e combustível (35.07 €, 
a 18/11/2018 - sujeito a alteração aquando da 
emissão dos bilhetes;
• Alojamento em regime de pensão completa 
no hotel Allegro Madeira;
• 1 almoço em restaurante local;
• 1 passeio a pé, com guia, à cidade do 
Funchal;
• Acompanhamento de Tour Leader Tryvel 
durante toda a viagem;
• Gratificações a guias e motoristas;
• Seguro de viagem base (cancelamento 
antecipado, assistência e interrupção);

PROGRAMA NÃO INCLUI:
• Gastos derivados de condições 
meteorológicas adversas e atrasos de voos;
• Tudo o que não esteja como incluído de 
forma expressa;

MADEIRA

Uma das mais reconhecidas festas 
de fim de ano do Mundo!


