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De natureza viva, de tradições e de 
segredos em cada canto, a ilha celebra 
a vida e vive intensamente o fim de 
ano. Conhecida pelo magnífico 
e famoso fogo-de-artificío, que 
em 2006 entrou para o livro de 
recordes do Guinness, como o 
maior espetáculo do mundo, a 
noite de fim de ano é uma festa 
autêntica!

1ºDIA - LISBOA / FUNCHAL
Comparência no Aeroporto de 

Lisboa 2horas antes da partida.
Assistência nas formalidades de 

embarque.
07h30 – Partida em voo da Tap 

com destino ao Funchal.
09h15 – Chegada ao Funchal.

Após a recolha das bagagens e 
o acolhimento por parte do guia, 

iniciamos o trajeto do aeroporto até 
Funchal onde iniciaremos a nossa visita.

A descoberta da cidade começa com uma 
visita ao Mercado dos Lavradores, onde 

poderemos ver 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.
Continuação para a zona velha da Cidade, 

totalmente recuperada, com portas pintadas por 
artistas locais.

Visita a uma Fábrica de Bordados do afamado 
bordado Madeira.

Paragem para almoço no Restaurante Solar da 
Santola (incluindo bebidas).

Após o almoço, realizaremos a subida de Teleférico em 
direção ao Monte. Chegando a esta localidade, iremos 

visitar o Jardim Tropical Monte Palace. Este Jardim 
Tropical é constituído por cerca de 100 000 espécies 

vegetais. Foram já plantadas cerca de 100.000 espécies 
vegetais, entre azáleas, urzes e árvores diversas, para além 

de uma grande variedade de fetos. O jardim apresenta 
também uma coleção de centenárias cicas (encephalartos), 

consideradas fósseis vivos. Das 72 espécies conhecidas, este 
jardim conta com cerca de 60 variedades. 

Prosseguimos a visita à Igreja de Nossa Senhora do Monte onde 
está sepultado o último Imperador da Áustria (que esteve exilado 

na Madeira). Teremos ainda a possibilidade de descida opcional 
até ao Livramento nos famosos e divertidos Carros de Cestos 
madeirenses (Opcional - não incluída).
Transporte para o Golden Residence Hotel 4* para procedimentos 
de check in e distribuição de quartos.
Jantar no Hotel (incluindo bebidas). Alojamento.

2ºDIA - 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 calmamente da panorâmica sobre a cidade e baía do 
Funchal, com as ilhas Desertas em pano de fundo. Continuação até 
à 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 degustar a tradicional “Ginja” da Madeira (prova de 
Ginja incluída). 
Prosseguimos 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.
O almoço será servido na “Estalagem da Eira do Serrado” (incluindo 
bebidas).
Após o almoço, continuação para o Hotel e restante tempo livre.

Jantar de Gala de Fim de Ano (incluindo vinho da casa e água).

Pelas 23h00, será feito o transporte das pessoas para o centro 
da cidade para assistência ao magnifico Fogo de Artifício sobre 
a baía do Funchal.
Pelas 01h00, regresso ao hotel, onde haverá animação até cerca 
das 03h00. Alojamento no Hotel.

3ºDIA - FUNCHAL / CÂMARA DE LOBOS / CABO GIRÃO / 
PORTO MONIZ / FUNCHAL
Pequeno almoço no hotel.
Partida do hotel para uma excursão de dia inteiro, visitando: 
Câmara de Lobos – principal vila piscatória da Madeira; Cabo 
Girão – o mais alto promontório da Europa, direto sobre o mar, 
e o segundo mais alto do mundo (580 mts). Ribeira Brava – 
breve visita a esta agradável Vila costeira antes de subir até à 
Encumeada – cume a 1.007mts, 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. Porto Moniz – Vila situada na costa 
noroeste da ilha conhecida pelas suas piscinas naturais vulcânicas. 
Paragem para “Almoço no Restaurante Cachalote” (incluindo 
bebidas).
Deixando o Porto Moniz, continuação na estrada que dá 
acesso ao Paúl da Serra – magnífico e único planalto da Ilha a 
1.400 mts de altitude. 
Regresso ao Funchal, passando pela Ponta do Sol e Ribeira Brava.
19h45 - À noite, saída do hotel para uma “Noite Típica 
Madeirense” com jantar e folclore no “Restaurante Adega 
A Quinta” (bebidas incluídas) – o sabor único da Espetada 
Madeirense nos arredores da cidade do Funchal. Será uma noite 
típica com folclore, onde serão servidas especialidades típicas 
da culinária Madeirense. 
Exibição de um grupo folclórico com a possibilidade de 
participar nas danças típicas do folclore regional. Regresso ao 
hotel e alojamento.

4ºDIA - FUNCHAL / CAMACHA / PICO DO AREEIRO / FAIAL 
/ SANTANA / MACHICO / AEROPORTO
Pequeno almoço no hotel.
Check out e saída do hotel em direção à Camacha, vila afamada 
pela obra de vimes. Visita à fábrica e oportunidade para admirar 
os artesãos a trabalhar. Continuação para o Pico do Arieiro, o 
segundo Pico mais alto da Ilha, a 1.810mts de altitude, com 
vistas espetaculares sobre as montanhas, picos e vales. O 
passeio prossegue pelo Ribeiro Frio, parque natural onde existe 
um viveiro de trutas (entrada não incluída). 
Procedemos viagem até ao Faial onde faremos uma pausa para 
almoço no restaurante “Casa de Chá do Faial” (bebidas incluídas).
De tarde, subida até Santana, conhecida pelas suas casas 
típicas com telhados de colmo.
Seguimos pela freguesia do Porto Cruz atá à Portela, com 
670mts de altitude de onde se avista a parte da Costa Norte, 
assim como a Ilha do Porto Santo. 
Passagem por Machico, primeira capital da Madeira, de onde 
terão desembarcado os navegadores que descobriram a ilha 
em 1420.
Lanche no Restaurante Mercado Velho de Machico.
Por fim, continuação até ao aeroporto Internacional do Funchal.
Formalidades de embarque.
21h50 – Partida em voo da Tap com destino a Lisboa.
23h30 – Chegada a Lisboa, ao aeroporto Humberto Delgado.

PROGRAMA 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 Golden Residence 
Hotel 4* Incluindo o pequeno almoço diário ;
• Todas as visitas e entradas mencionadas no programa;
• Jantar com música folclórica na Adega da Quinta 
(Estreito de Câmara de Lobos);
• Jantar de Fim de Ano com música e animação no Hotel 
(programa a informar);
• Transporte de ida e volta ao centro do Funchal para 
assistência ao fogo de artifício;
• Total 7 refeições com bebidas durante a estadia; 
• 01 Lanche no Restaurante Mercado Velho de Machico, 
antes do embarque no aeroporto do Funchal;;
• Guia local;
• Gratificações a guia e motorista;
• Taxas de aeroporto, segurança e combustível no 
montante de 33,40 € (à data de 30.01.2020 – a reconfirmar 
e atualizar na altura da emissão da documentação) e 
todos os restantes impostos aplicáveis;
• Seguro Multiviagens;
• Auriculares para ouvir as explicações dos guias, durante 
toda a viagem;
• Kit de Higiene e Segurança COVID19.

PROGRAMA NÃO INCLUI:
• Tudo o que não esteja mencionado como incluído 
de forma expressa: bagageiros, bebidas às refeições; 
telefone, bar, mini bar, lavandaria, etc;
• Despesas de carácter particular 
designados como extras.

30 DEZEMBRO 2020 A 02 JANEIRO 2021

 PREÇO P/PESSOA
QUARTO DUPLO/TWIN 

SUPLEMENTO 
QUARTO INDIVIDUAL

1565€

210€

MADEIRA

MINIMO 25 PARTICIPANTES


