Quarto duplo (mínimo de 30 participantes)
Suplemento para Quarto Individual

........................................
........................................

Excursão opcional Levada (mínimo de 10 participantes)

.....……………………

770,00 €
110,00 €

6

MADEIRA

DIAS

Preço por pessoa

30,00 €

Com a participação na Ordenação Sacerdotal e
Missa Nova do Padre Carlos Almada

Condições de viagem

Documentos Importantes para a Viagem:

Bilhete de identidade ou Cartão de Cidadão (válido para a viagem);
Serviços Incluídos:

Passagem aérea em voos regulares, com direito ao transporte de 1 peça de bagagem de porão,
com peso máximo de 23kg e 1 peça de bagagem de mão até 6 kg;

Taxas de aeroporto, segurança e combustível;

Transporte privativo do aeroporto ao hotel e vice-versa;

Estadia em hotel de categoria turistica, em quarto (escolhido) com banho ou duche;

Refeições de acordo com o presente programa de viagem (menú fixo);

Excursões e visitas de acordo com o presente programa, orientadas por guia local;

Seguro MAPFRE de Assistência de Acidentes em viagem;

Saco de viagem Geostar.

Serviços não Incluídos:

Bebidas às refeições, refeições especiais e não mencionadas, gratificações a guias e motoristas,
bagageiros, entrada em museus e monumentos quando não esteja explícito a visita do interior,
extras de carácter pessoal e o que não esteja devidamente especificado no presente programa.
Alteração de Preços:

Os preços do programa estão cotizados de acordo com o custo das taxas de aeroporto, segurança
e combustíveis, pelo que poderá ser alterado caso se verifique a flutuação das mesmas.

2 A 7 DE AGOSTO DE 2017

Boletim de Inscrição:

O Boletim de Inscrição é de preenchimento obrigatório.

O pedido da fotocópia do documento de identificação a utilizar na viagem, visa unicamente a
confirmação da validade do documento e o nome do participante.
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PARÓQUIA DO PARQUE DAS NAÇÕES
Acompanhados pelo Padre Paulo Franco

LUGARES
LIMITADOS
RESERVE JÁ
O SEU LUGAR

INFORMAÇÕES E INSCRIÇÕES NA SECRETARIA PAROQUIAL
Passeio do Levante Lote 4 . 81. 01 Parque das Nações
1990-503 Lisboa
Telefone: 218 958 898 E-mail: geral@paroquia-navegantes.org

ITINERÁRIODE
DEVIAGEM
VIAGEM
ITINERÁRIO

ITINERÁRIO DE VIAGEM

DIA 02/08 (QUA.) – LISBOA / FUNCHAL (Pico dos Barcelos, Eira do Serrado e Curral das Freiras)

Santana, conhecida pelas suas casas típicas cobertas de colmo. De regresso ao Funchal,

Comparência no aeroporto, junto ao balcão da GeoStar pelas 06h45. Assistência nas

passagem ainda pelo Porto da Cruz e pelo miradouro da Portela (com 670m de altitude) de onde

formalidades de embarque prestadas por um delegado da GeoStar e partida no voo TAP (TP 1671)

se avista a parte da Costa Norte assim como a Ilha de Porto Santo. Passaremos ainda por Machico,

às 08h45 com destino ao Funchal. Chegada ao aeroporto do Funchal às 10h30, formalidades de

primeira capital da Madeira, de onde terão desembarcado os navegadores que descobriram a ilha

desembarque e assistência pelo guia local. Partida para almoço em restaurante local. Da parte da

em 1420. Regresso ao hotel e pelas 19h30 saída para a noite típica Madeirense, num ambiente de

tarde, visitaremos o Pico dos Barcelos que oferece a mais bela vista da cidade do Funchal.

festa, gastronomia e folclore juntos numa noite inesquecível. Após o jantar, regresso ao hotel e

Continuaremos para a Eira do Serrado, que disponibiliza um dos melhores pontos da Ilha,

alojamento.

especialmente sobre o Curral das Freiras. De seguida desceremos até ao Curral das Freiras. Uma

das vilas mais emblemáticas da ilha. Aqui terão a oportunidade de provar a típica Ginja e Bolo de
Castanha (incluído). Regresso ao Funchal. Jantar e alojamento no hotel.
DIA 03/08 (QUI.) – FUNCHAL (Porto Moniz)

DIA 05/08 (SÁB.) – FUNCHAL
Pequeno almoço no hotel. De manhã, participação na Ordenação Sacerdotal do Diácono Carlos
Almada, na Sé do Funchal. Almoço. De tarde, possibilidade de fazer uma levada (trajetos dos
cursos de irrigação de água). Jantar e alojamento no hotel.

Pequeno-almoço no hotel. Iniciamos o dia com uma visita completa pela zona oeste da Madeira,
começando por Câmara de Lobos, onde terá lugar uma prova de poncha acompanhada com bolo

LEVADA - MEIO DIA

de mel, broas de mel e maracujá. Continuaremos em direção ao Cabo Girão e a Ribeira Brava. Após

Referta - Castelejo: Este é um simples e encantador passeio ao longo dos percursos feitos pelo

uma paragem nesta última localidade, seguimos ao longo da costa sul, passando pelas localidades

homem há muitos anos. Será capaz de admirar algumas das aldeias, na costa norte. Quanto a este

como a Ponta do Sol e a Calheta com a sua praia de areia trazida do deserto Africano, continuando

passeio, certifique-se de que tem tempo para apreciar como é difícil para os agricultores locais

pelo interior até atingirmos o mais alto e único planalto da ilha, o Paúl da Serra. Descida até à costa

cultivarem as suas terras. Imagina como fazem isso? Apenas observe-os por um tempo!

Norte até Porto Moniz onde almoçaremos num restaurante local e teremos ainda a oportunidade

Grau de dificuldade 2 - Caminhada fácil | Tempo de caminhada : 2 horas | Distância : 5,5 km

de visitar as famosas piscinas naturais. A estrada conduz-nos através de túneis e quedas de água,
até à localidade de S. Vicente subindo depois através da floresta endémica da ilha e Património

DIA 06/08 (DOM.) – FUNCHAL

Mundial da UNESCO desde Dezembro de 1999, a Laurissilva. Antes de iniciarmos a descida de

Pequeno almoço no hotel. Manhã livre para visitas de caráter pessoal. Almoço no hotel.

regresso à costa Sul, paragem na Encumeada, de onde, em dias claros, podemos desfrutar de belos

De tarde, transporte para o Campanário, região da Ribeira Brava, para participar na Missa Nova do

panoramas sobre ambas as vertentes da ilha. De regresso ao Funchal tempo para visitar a

Padre Carlos Almada. Jantar convívio no restaurante do Hotel Encumeada. Regresso ao hotel no

Sé do Funchal, classificada como Monumento Nacional desde 1910, constitui o principal templo

Funchal. Alojamento no hotel.

religioso do Arquipélago. De inegável valor histórico, arquitetónico e artístico, destaca-se do
interior da Catedral o retábulo da capela-mor mandado fazer pelo Rei D. Manuel I em 1510-1515.

DIA 07/08 (SEG.) – FUNCHAL / LISBOA

Jantar e alojamento no hotel.

Pequeno almoço no hotel. Em hora a indicar, partida em direção ao aeroporto. Formalidades de
embarque e partida em voo regular da TAP (TP 1682) às 11h15, com destino a Lisboa. Chegada às

DIA 04/08 (SEX.) – FUNCHAL (Pico do Areeiro e Santana)

12h50 e formalidades de desembarque.

Pequeno-almoço no hotel. Partida em direção ao Pico do Areeiro, o 2º mais alto da ilha com
1810m. Descida para Ribeiro Frio, onde se visitará um viveiro de trutas. Tempo livre para passeio.

FIM DA VIAGEM.

Saída em direção ao Faial, onde terá lugar o almoço. Após a refeição, continuação para Este para

Turismo Religioso & cultural

Turismo Religioso & cultural

