23 a 26 de Dezembro – 4 dias / 3 Noites

Natal na Madeira…
… e porque não? Na Madeira o Natal é também referido como a Festa e nada podia ser mais
verdadeiro: temos as iluminações e decorações que arrancam exclamações de admiração, as
barraquinhas de poncha, licores, bolo do caco e a malga de sopa de trigo fumegante para
combater o frio, as Missas do Parto às 6 da manhã, celebrações únicas que misturam o espiritual e o
profano num convívio que arrasta multidões, a Noite do Mercado a 23, originalmente a noite das
compras para a consoada e agora mais um pretexto para celebrar e cantar noite fora…
O que espera para vir desfrutar da Festa connosco?

Hotel do Carmo

Hotel Alto Lido

Pestana Casino Park

***

****

*****

Duplo c/ balcão APA desde

Duplo v/ mar lateral APA desde

Duplo c/ balcão APA desde

433€

461€

479€

Single: 513€|Cama Extra: 399€
Criança 2/11: 295€

Single: 577€|Cama Extra: 418€
Crianças 2/4: 237€ | 5/11: 309€

Single: 595€|Cama Extra: 413€

PREÇOS por pessoa PACOTE INCLUI passagem aérea Lisboa ou Porto / Funchal / Lisboa ou Porto em voo TAP com direito a 23
Kg de bagagem de porão, 3 noites em regime de alojamento e pequeno-almoço, transferes, taxas aeroportuárias sujeitos a
alteração sem aviso prévio: 41€, Seguro de viagem, assistência PACOTE NÃO INCLUI despesas de reserva: 15€, despesa de
carácter particular e outros serviços não mencionados VOOS TAP lugares sujeitos a disponibilidade.
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