FOLHA INFORMATIVA Nº 9

de 09 / 08 / 2016

.

Visto por:...............................................................................................................................................................

PASSAGEM DE ANO NA MADEIRA
30/12/2016 a 1/1/2017 (6ª feira, sábado e domingo) - 3 dias / 2 noites
Refeições + Excursões na Ilha + Fogo de Artifício + Ceia de Fim de Ano
A maravilhosa Ilha da Madeira - “A Pérola do Atlântico” – é o destino por excelência para a
passagem de ano, sendo um dos mais procurados por pessoas de todo o mundo que ali vão
não só pela deslumbrante beleza natural da ilha como pelo famoso fogo de artifício (que
veremos num sítio privilegiado). Os principais locais turísticos da ilha estão incluídos no
nosso roteiro. A não perder!
PROGRAMA
Dia 30/12/2016 (6ª feira) – Às 3,30 horas, saída de Coimbra (Praça da República) para o aeroporto de
Lisboa. Entrega da bagagem. Às 9.45 h., partida no voo da TAP – TP 1685, com chegada ao Funchal às
11.30h. Saída do aeroporto e passagem pelo Hotel Dom Pedro Garajau para se deixarem as malas.
Passagem pelo Machico, com a praia artificial de areia branca. Almoço (incluído) no restaurante La
Cala. Após o almoço, passagem pela vila piscatória do Caniçal, Santana (casas típicas em colmo), Faial,
Ribeiro Frio, Poiso, Areeiro, Monte, Funchal e Caniço. Cerca das 19,30h., chegada ao hotel; check-in
e jantar-buffet (incluído). Às 21 horas, actuação do Grupo Etnográfico das Camacheiras (no hotel).
Dia 31/12/2016 (sábado) – Após o pequeno-almoço no hotel, iremos visitar o Mercado dos Lavradores,
no Funchal. Continuaremos para Câmara de Lobos, Cabo Girão, Ribeira Brava, S. Vicente, Porto
Moniz (piscinas naturais), Paúl da Serra e Calheta. Almoço (incluído) no restaurante Xapa Grill, em S.
Vicente. Continuação da visita. Jantar-buffet no hotel (incluído), com requinte. Após o jantar, sairemos
para um local privilegiado, onde assistiremos ao Fogo de Artifício (inclui espumante, passas e muita
animação). Ceia (incluída).
Dia 1/1/2017 (domingo) – Após o pequeno-almoço no hotel, sairemos em direcção à Eira do Serrado
(Curral das Freiras) e ao Funchal – Igreja de Nossa Senhora do Monte (possibilidade de se descer de
teleférico ou de cesto até ao centro – opcional, valor não incluído). Almoço e tempo livres no Funchal
– possibilidade de visitar Museus (do Bordado, Cristiano Ronaldo, Municipal, das Cruzes, de Arte Sacra,
da Electricidade), jardins (o Municipal, o de Santa Catarina e o Botânico), entre outras coisas, como a
Igreja da Sé. Às 18h., saída do Funchal para o jantar no restaurante La Cala (incluído). Após o jantar,
iremos para o aeroporto, de onde, às 22,30 h., sairá o voo TP1676 com destino a Lisboa, onde chegará
às 00h10m do dia 2/1/2017 (2ª feira). Chegada a Coimbra cerca das 4,30 horas.
Nota: o itinerário poderá sofrer pequenas alterações.

PREÇO por pessoa

Em quarto duplo – 600 €uros
3ª pessoa no quarto: 590 €uros
Em quarto individual – 715 €uros

Crianças dos 2 aos 12 anos: 585 €uros
Até aos 2 anos: 90 €uros
Condições de pagamento: no acto da reserva, 40% do total da viagem; restante pagamento até
15/11/2016.
O preço inclui: autocarro Coimbra/Lisboa/Coimbra, avião Lisboa/Funchal/Lisboa (TAP), alojamento no
Hotel Dom Pedro Garajau (3 estrelas), refeições (excepto o almoço do dia 1/1/2017, excursões na ilha de
acordo com o programa, fogo de artifício, ceia de fim de ano, animação e seguro de viagem.
Não inclui entradas em monumentos ou museus.

Inscrições já abertas nos seguintes locais:
- SEDE DA CASA DO PESSOAL – Nelson Cabral (ext. 33680, 239814425 e 933463244) – 2ª a 6ª Feira –
das 14:30 às 21:30 horas.
- HOSPITAL PEDIÁTRICO – Técnicos Hélder Costa (Cardiologia – ext. 12313) e Dalila Ferreira (RX – ext.
10503).
- MATERNIDADE BISSAYA BARRETO – Enfº Amílcar Vale (ext. 20394) e D. Ana Madalena (Secretaria –
ext. 20317).
- HOSPITAL DOS COVÕES – Recepção (ext. 33460).
- H.U.C. – Técnica Superior do Sector de Aquisições 99 - Susana Ângelo – (ext. 15499).

Inscreva-se já! Não fique à espera que esgote!
N.B. – Obrigatório documento de identificação (BI ou cartão de cidadão) válido.

