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

1º DIA – LISBOA / FUNCHAL
Comparência no Aeroporto de 

Lisboa 2horas antes da partida. 
Assistência nas formalidades de 

embarque.
17h10 – Partida em voo da Tap 

com destino ao Funchal.
18h55 – Chegada à “Pérola do 

Atlântico”
Após a recolha das bagagens e 

o acolhimento por parte do guia, 
iniciamos o trajeto do aeroporto até ao 

Muthu Raga Madeira Hotel 4*no Funchal. 
Chegada, distribuição das chaves, jantar e 

alojamento no hotel.

2º DIA – FUNCHAL / PORTO MONIZ / 
FUNCHAL

Após o pequeno-almoço, visita ao Cabo Girão, 
o promontório mais alto da Europa (580 m) e 

o segundo mais alto do mundo, disponibilizando 
uma magnífica vista para o mar; continuamos 

viagem até à Ribeira Brava, onde desagua um 
riacho calmo, o qual nos dias de tempestade se 

pode transformar numa verdadeira ‘Ribeira Brava’. 
Prosseguimos para o norte da ilha pelo maior e mais 

extenso planalto da Ilha da Madeira, Paúl da Serra 
até chegarmos a Porto Moniz, uma vila piscatória, 
conhecida pelas suas piscinas naturais. Almoço em 
restaurante. Continuação por São Vicente, Miradouro 
da Encumeada (1005 m), até chegar ao principal centro 
piscatório da Madeira, Câmara de Lobos, que deve 
o seu nome ao facto de os primeiros colonizadores 
portugueses terem encontrado um grande número de 
lobos marinhos a apanhar sol na sua baía. Regresso ao 
hotel. 19h45 – À noite, saída do hotel para uma “Noite 
Típica Madeirense” com jantar e folclore (bebidas 
incluídas) – o sabor único da Espetada Madeirense nos 
arredores da cidade do Funchal. Será uma noite típica 
com folclore, onde será servida a tradicional “Espetada” 
e outras especialidades da culinária Madeirense. 
Exibição de um grupo folclórico com a possibilidade 
de participar nas danças típicas do folclore regional. 
Regresso ao hotel e alojamento.

3º DIA – FUNCHAL
Pequeno almoço e início da descoberta da cidade 
que começa com uma visita à Sé Catedral do Funchal, 
construída no séc. XVI em forma de cruz latina, 
apresenta uma fachada em cantaria vermelha da 
ilha, dominada por um portal de ogiva, uma coroa 
real e rosácea lavrada. Seguimos até ao Mercado dos 
Lavradores, onde poderemos observar uma grande 
variedade de frutos tropicais, o mercado das flores 
com as floristas usando o traje Madeirense, a Praça do 
peixe (peixe-espada preto, atum e outros) e diversas 
bancas com artigos regionais. Zona Velha da Cidade, 
totalmente recuperada, com portas pintadas por 
artistas locais. Apesar de executados pelas bordadeiras 
nas suas casas, teremos oportunidade de assistir 
às etapas de preparação e conclusão do afamado 
bordado Madeira (Bordal ou Patricio e Gouveia). 

Tempo ainda para uma paragem numa Cave de Vinhos 
para prova dos vários tipos de Vinho Madeira. Almoço 
em restaurante. Regresso ao hotel e tarde livre. Jantar e 
alojamento.

4º DIA – FUNCHAL / MONTE / PICO DOS BARCELOS E 
EIRA DO SERRADO / FUNCHAL
Pequeno-almoço no hotel. Saída em direção ao Monte 
com subida de Teleférico (Incluído) para visita da Igreja 
de Nossa Senhora do Monte e aos jardins públicos 
circundantes. Possibilidade de descida até ao Livramento 
nos famosos e divertidos Carros de Cestos madeirenses 
(Opcional – não incluído). Seguimos a nossa visita até 
ao miradouro do Pico dos Barcelos, localizado a 355 
metros de altitude, oferece vistas panorâmicas sobre a 
baía e o anfiteatro do Funchal, tendo as ilhas Desertas 
ao fundo. O local ideal para captar aquela foto especial 
de uma incomparável vista de toda a cidade do Funchal. 
Continuação até à Eira do Serrado. Chegados a este 
miradouro a 1094 metros de altitude, deixe-se envolver 
por uma sensação de grandeza, perante um cenário 
majestoso. Na profundeza do vale, fica a freguesia do 
Curral das Freiras. Foi nesta localidade que as freiras do 
convento de Santa Clara se esconderam para fugirem aos 
ataques dos piratas no séc. XVI. Esta vila esteve sempre 
muito isolada até à construção da estrada em 1959. 
Paragem para Almoço em restaurante local. Regresso 
ao hotel e tarde livre. Jantar de Gala de Fim de Ano e 
assistência do hotel ao magnifico Fogo de Artifício 
sobre a baía do Funchal. Alojamento no Hotel.

5º DIA – FUNCHAL / SANTANA / FUNCHAL
Após o pequeno-almoço, saída em direção ao Pico 
do Arieiro, o segundo Pico mais alto da Ilha, a 1810 
metros de altitude, com vistas espetaculares sobre as 
montanhas, picos e vales. Atravessando um pouco da 
Floresta Laurissilva (Património da Humanidade, pela 
UNESCO), chegamos ao Ribeiro Frio, rodeado de uma 
luxuriante vegetação e o seu viveiro de trutas (entrada 
não incluída). Possibilidade de realizar um passeio a pé 
na Levada dos Balcões, este pequeno trilho tem 1,5 Km 
e tem início no Ribeiro Frio, seguindo a Levada da Serra 
do Faial até o Miradouro dos Balcões, de onde se podem 
desfrutar vistas soberbas. Procedemos viagem até ao 
Faial, onde faremos uma pausa para Almoço. Subida até 
Santana, conhecida pelas suas casas típicas triangulares 
e telhados em colmo. Continuação do circuito até à 
ponta mais ocidental da ilha – Ponta de São Lourenço. 
Finalizamos a volta à ilha com a visita a Machico, primeira 
capital da ilha, local onde desembarcaram os primeiros 
descobridores e local da primeira igreja da ilha. Regresso 
à cidade do Funchal e ao hotel. Jantar e alojamento.

6º DIA – FUNCHAL / LISBOA
Pequeno almoço no hotel.
07h40 – Saída em direção ao Aeroporto Internacional da 
Madeira Cristiano Ronaldo.
Formalidades de embarque.
10h05 – Partida em voo da Tap com destino a Lisboa.
11h45 – Chegada a Lisboa, ao aeroporto Humberto 
Delgado.

PROGRAMA INCLUI:
• Acompanhante Tryvel durante toda a viagem;
• Passagem aérea Lisboa /Funchal / Lisboa na TAP 
Portugal, em classe económica com direito ao transporte 
de 1 peça de bagagem de porão com 23 kg;
• Taxas de aeroporto, segurança e combustível de 
100,02 €;
• Todos os transportes mencionados no itinerário, em 
autopullman com ar condicionado;
• 5 noites de alojamento e pequeno almoço no Muthu 
Raga Madeira Hotel 4*;
• 4 almoços em restaurantes locais, 4 jantares no hotel 
sendo um deles com a Gala de Fim de ano e 1 jantar 
Típico Madeirense com folclore;
• Bebidas incluídas a todas as refeições;
• Subida no teleférico do Funchal até ao Monte;
• Entradas nos monumentos a visitar durante as visitas 
mencionadas;
• Bolsa de documentação Tryvel contendo informação 
dos locais a visitar;
• Taxas hoteleiras e de serviço, bem como o IVA;
• Seguro multiviagens;

PROGRAMA NÃO INCLUI:
• Quaisquer serviços que não se encontrem devidamente 
mencionados no presente itinerário e extras de carácter 
pessoal (ex. telefonemas, bar, mini-bar, lavandaria, etc.);
• Gratificações a guias e motoristas.

28 DEZEMBRO 2019
A 02 JANEIRO 2020

 PREÇO P/PESSOA
QUARTO DUPLO/TWIN 

SUPLEMENTO 
QUARTO INDIVIDUAL

1.195€

235€

MADEIRA


