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➢ 31 Dez. (Sexta) – LISBOA / FUNCHAL

Comparência no Aeroporto de Lisboa 2 horas 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 ao 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.

Continuaremos 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 A Gruta (inclui 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, nomeadamente 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. Jardim de
uma beleza maravilhosa. 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 Hotel Savoy Next 4**** para procedimentos de check-in e 
distribuição de quartos.

Jantar de Gala de Fim de Ano e assistência do hotel ao magnífico Fogo de Artifício
sobre a baía do Funchal. Espetáculo Pirotécnico da Passagem de Ano - Visualização
possível no Terraço Panorâmico do Hotel.

Desfrute do Espetáculo de Fogo de Artifício sobre a baía do Funchal, no terraço do Hotel,
brindando a Passagem de Ano com Espumante e passas.

Opcional: após o espetáculo de fogo de artifício, possibilidade de entrada na discoteca do
Casino – a pagar opcionalmente - Não incluído porque não sabemos se estará a funcionar
nessa altura nem as condições de entrada à data.
Alojamento no Hotel.
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➢ 2 Jan. (Domingo) – 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 1.007 mts, 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” (inclui 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 no
“Restaurante A Seta” e folclore (inclui bebidas).
Regresso ao hotel e alojamento.
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➢ 1 Jan. (Sábado) – FUNCHAL - PICO DOS BARCELOS / CURRAL DAS FREIRAS
EIRA DO SERRADO / FUNCHAL

Pequeno-almoço no hotel.
Ao final da manhã, 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.

Prosseguimos até à Eira do Serrado. Chegados a este miradouro a 1.094 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 no “Hotel & Spa Eira do Serrado” (inclui bebidas).
Continuaremos 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). 
Regresso ao Hotel.
Jantar e alojamento no Hotel.
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Custos ❑ Preços para Sócios efetivos e auxiliares:
Quarto Duplo (por pessoa): 1.680.00€       Suplemento Single:  260,00€.

Pagamento ✓ O pagamento poderá ser fracionado 5 vezes, em 25 de outubro, 25 de novembro (2 
prestações), 23 de dezembro de 2021 e 25 de janeiro de 2022.

✓ Na opção de pagamento único, o mesmo será efetuado a 25 de novembro de 2021.

✓ O pagamento será efetuado diretamente à Agência de Viagens Tryvel através de
débito direto ou transferência bancária para o seguinte IBAN:
PT50 0010 0000 4962 1820 0011

❖ A documentação necessária ao pagamento será processada após a consideração da 
inscrição.

Inscrições ➢ Inscrições reabertas até 15 de outubro de 2021.

➢ Confirmação de inscrição aos sócios a 19 de outubro de 2021..

➢ Condições de cancelamento:
▪ De 31 dias até 60 dias da data da partida terá uma penalização de 75%;
▪ Até 30 dias antes da data partida terá uma penalização de 100%.
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➢ 3 Jan. (Segunda) – 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 1.810 mts 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” com 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 670 mts de altitude de
onde se avista a parte da Costa Norte, assim como a Ilha do Porto Santo.
Visita de Machico, primeira capital da Madeira, de onde terão desembarcado os
navegadores que descobriram a ilha em 1420.

Jantar no restaurante Mercado Velho.
Continuação para o 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.
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LAZER E TEMPOS LIVRES

➢ 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 Savoy next 4* incluindo o pequeno-almoço diário;

 Todas as visitas e entradas mencionadas no programa;

 Jantar com música folclórica;

 Jantar de Gala de Fim de Ano no Hotel com bebidas incluídas (programa a informar);

 Assistência ao fogo de artifício do terraço do hotel;

 Total 8 refeições com bebidas incluídas durante a estadia;

 Guia local;

 Gratificações a guia e motorista;

 Taxas de aeroporto, segurança e combustível no montante de 33,40€ (à data de 14.05.2021 – a reconfirmar e
atualizar na altura da emissão da documentação) e todos os restantes impostos aplicáveis;

 Seguro de Assistência em viagem, incluindo cobertura | proteção SAFE COVID-19;

 Auriculares para ouvir as explicações dos guias, durante toda a viagem.

➢ O Preço 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 caráter particular designados como extras.

Condições

FICHA DE INSCRIÇÃOSó serão válidas as inscrições confirmadas pelo Clube

(O Clube Millennium bcp não se responsabiliza por danos pessoais ou materiais que possam ocorrer durante esta viagem, assim

como alterações ao programa que venham a acontecer por razões imprevistas ou outras que possam pôr em risco a sua
segurança).
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Diversos Para qualquer esclarecimento adicional poderá ainda contactar: 
Ubaldino Morgado: Telef. 963 194 528 / Email ubaldinomorgado@hotmail.com e
clubemillenniumbcp@millenniumbcp.pt.

https://www.clubemillenniumbcp.pt/index.php?option=com_artigos&cat=root_clube&subcat=Root_Inscricao_Actividade&ID=A000000000041702
mailto:ubaldinomorgado@hotmail.com
mailto:clubemillenniumbcp@millenniumbcp.pt

