
Lazer e Tempos Livres/Sul

Programa

28 de Dezembro a 1 de Janeiro
2010/2011

Partidas exclusivamente de Lisboa

1º Dia - 28 Dezembro (Terça)
Comparência no aeroporto de Lisboa 120 minutos antes do horário do voo. Assistência por 
representante da Oásis Travel nas formalidades de embarque e partida prevista pelas 17:50 com
destino ao Funchal. Chegada ao Funchal prevista para as 19:30, assistência e transporte para o 
hotel seleccionado. Indicação de dia para visita do Parque Temático durante a estadia.
Distribuição dos quartos, jantar e alojamento no hotel.

2º Dia - 29 Dezembro (Quarta)
Pequeno-almoço no hotel. Saída do Hotel em direcção ao miradouro do Pico dos Barcelos para 
apreciar uma bela paisagem sobre a baía do Funchal. Continuação até à Eira do Serrado (1095 
m), onde poderá desfrutar de uma vista espectacular sobre o Curral das Freiras, local onde as 
Freiras do Convento de Santa Clara se escondiam para fugirem dos ataques de Piratas no séc. 
XVI. Esta Vila esteve sempre muito isolada até à data da construção da nova estrada em 1959. Ao 
final da manhã, visita do Monte que se situa junto ao Jardim Tropical Monte Palace, no Caminho 
das Babosas, num cenário encantador. À partida do Monte, poderá descer até ao Livramento nos 
famosos e divertidos carros de cestos madeirenses (opcional) ou regressar ao centro do Funchal 
de autocarro. Almoço em restaurante local (com bebidas incluídas) no centro da cidade. Tarde 
livre.
Ao final da tarde, saída para jantar no restaurante regional “A Seta”, acompanhado do típico 
folclore madeirense (com bebidas incluídas). Regresso ao hotel e alojamento.

3º Dia - 30 Dezembro (Quinta)
Pequeno-almoço no hotel. Dia inteiramente livre para actividades de carácter pessoal, ou 
realização de visitas adicionais. Alojamento.

4º Dia - 31 Dezembro (Sexta)
Pequeno-almoço no hotel. Dia inteiramente livre para actividades de carácter pessoal. Aproveite 
para passear tranquilamente pelo centro do Funchal e admirar as animadas ruas do centro da 
cidade, decoradas com uma grande profusão de luzes e cor nesta época do ano.
À noite, poderá optar por comemorar a Passagem do Ano participando na festa de Reveillon do 
hotel, ou realizando qualquer outro programa de carácter particular. Alojamento.

5º Dia - 1 Janeiro (Sábado)
Pequeno-almoço no hotel. Late check out no hotel seleccionado.
Em hora a combinar, encontro e transporte para o aeroporto. Formalidades de embarque e 
partida com destino a Lisboa prevista para as 21:30. Chegada a Lisboa pelas 23:05.

FIM DA VIAGEM.

Fim de Ano no Funchal



Lazer e Tempos Livres/Sul

Sócios efectivos e auxiliares (cônjuge, filhos e enteados enquanto estudantes):
Q.D. (x2) € 790,00; Suplemento Single: € 255,00.

Outros sócios auxiliares:
Q.D. (x2) € 902,50; Suplemento Single: € 255,00.

Crianças dos 2 aos 11 anos, com dois adultos no quarto: € 598,00.

Reveillon no hotel: € 108,00 / pax (opcional).

Inclui:
Passagem aérea classe económica em voos regulares SATA Lisboa/Funchal/Lisboa; Taxas de aeroporto, 
combustíveis e segurança (à data de 22 Setembro 2010- €63); Transporte privado aeroporto/hotel/aeroporto no 
Funchal; Estadia de 4 noites no HOTEL BAÍA AZUL 4**** em quartos VISTA MAR, incluindo o pequeno-almoço 
diário; Late check out no dia 1 Janeiro; Visitas de acordo com o programa; 3 refeições como mencionado no 
programa (1 jantar + 1 almoço + 1 jantar típico com espectáculo de folclore madeirense); Seguro de Viagem;
Taxas de turismo, serviço e IVA à data de 22 de Setembro 2010; Bolsa de viagem e de documentação com 
informações detalhadas sobre a viagem.

Não Inclui:
Quaisquer serviços que não se encontrem devidamente mencionados no presente programa, e extras efectuados 
durante a estadia, tais como bebidas durante as refeições, gratificações a guias ou motoristas, telefonemas, 
lavagem de roupa, mini-bar, etc.

O débito poderá ser efectuado de uma só vez a 23 de Dezembro ou em duas mensalidades a debitar em 25 de
Novembro e 23 de Dezembro.

Desistências:
Depois de confirmada a inscrição pelo Clube, as desistências terão um custo mínimo de € 40,00, a título de Taxa 
de Reserva, eventualmente acrescida dos custos que nos forem exigidos pelo Operador envolvido no evento,
caso não se consiga substituição em tempo útil.

Inscrições limitadas, a partir das 9:00 de 22 de Outubro e até às 24:00 de 28 do mesmo mês.

A 4 de Novembro, 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.
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