Réveillon na Ilha da Madeira - 27 DEZ 2021
Saída: 27 de dezembro

01º dia 27 dez seg São Paulo
Apresentação no aeroporto internacional de
Guarulhos e embarque, com destino a:
02º dia 28 dez ter Lisboa / Funchal
Chegada, recepção e traslado. Acomodação.
Jantar.
03º dia 29 dez qua Funchal
Café da manhã. Saída para visita à Camacha,
centro de artesanato em vime; o Pico do
Arieiro a 1.810m de altitude (deslumbrante
vista de grande parte da ilha). Passaremos
pela Floresta Laurisilva (declarada patrimônio
mundial pela UNESCO), Ribeiro Frio com seu
viveiro de trutas e Santana com suas casas
com telhado de colmo. Almoço. Seguiremos
em direção a Faial, Porto da Cruz passando
pelo miradouro da Portela (670m de altitude
de onde se avista a costa Norte da ilha e a
Ilha de Porto Santo), Machico, a primeira capital da ilha e local onde teriam desembarcado os navegadores João Gonçalves e Tristão
Vaz Teixeira, descobridores da ilha. Jantar.
04º dia 30 dez qui Funchal /
Porto Moniz / Funchal

Café da manhã. Saída para visita de à Câmara
de Lobos (onde esteve Winston Churrchill),
passando por Cabo Girão e Ribeira Brava
com sua igreja do século XVI, Ponta do Sol e
Paúl da Serra até Porto Moniz e suas piscinas
naturais. Almoço. Regresso a Funchal através
da Costa Norte pelo Seixal, S. Vicente, Rosário, Encumeada e Funchal. Jantar.
05º dia 31 dez sex Funchal
Café da manhã. Dia livre. À noite, ceia de réveillon, quando apreciaremos os maravilhosos fogos da ilha, reconhecido como um dos
maiores espetáculos de fogos de artifício do
mundo.
06º dia 01 jan sab Funchal
Café da manhã. Visita a Catedral, o Jardim
Botânico e Mercado dos Lavradores. Tarde
livre. Jantar.
07º dia 02 jan dom Funchal /
Lisboa / São Paulo
Em horário conveniente traslado para o aeroporto e embarque via Lisboa com direção a
São Paulo. Chegada e fim dos nossos serviços.

Preço à vista por pessoa aéreo e terrestre em dólares:
Apto duplo US$ 3.450,00+200,00 taxas
Apto individual US$ 3.800,00+200,00 taxas
NOSSO PREÇO INCLUI:
Passagem aérea em classe econômica com tarifa promocional para grupos indo e voltando na mesma data;
Hospedagem em hotéis de categoria turística (aptos disponíveis após
às 16h);
Refeições conforme roteiro, com
menu igual para todo o grupo, exceto
bebidas (não inclui dietas especiais ou

específicas);
Traslados e passeios especificados
no roteiro em ônibus com ar condicionado exclusivo para o grupo;
Guias locais falando português ou
espanhol;
Assistência de viagem internacional (excluídas doenças graves, crônicas ou pré-existentes);

Transporte de 01 mala de porão
de até 20 quilos e 01 mala de mão
de até 05 quilos (não inclui carregadores).

Rua Sete de Abril, 252 – 10º Andar – Cj. 103
República – São Paulo/SP – CEP 01044-000
Tel.: (11) 3257-9511 | genesis@genesisturismo.com.br

Grupo mínimo de 20 passageiros.
Roteiro elaborado em fevereiro/20,
revisado julho/20.
Sujeito a alterações

