GRUPO

CARNAVAL NA ILHA DA MADEIRA & ALENTEJO
12 dias
FUNCHAL | CAMACHA | SANTANA | MACHICO | PORTO MONIZ | ÉVORA | LISBOA

SAÍDA 23 DE FEVEREIRO DE 2022
3º DIA - 25/02

1º DIA - 23/02

SÃO PAULO

LISBOA

FUNCHAL

FUNCHAL - MONTE - EIRA DO SERRADO - FUNCHAL
CAFÉ DA MANHÃ

Apresentação no Aeroporto Internacional de Guarulhos no balcão
da TAP, para embarque com destino a Funchal com conexão
imediata em Lisboa.

ALMOÇO

Iniciamos o passeio a pé pelas movimentadas ruas do Funchal,
visitando a Praça do Município e a Igreja do Colégio, um dos mais
interessantes exemplares artísticos deixados pelos Jesuítas em
Portugal, a Sé Catedral e a Avenida Arriaga. Continuaremos para a
subida em um teleférico em direção ao Monte, proporcionando
uma vista espetacular da baía e dos vales do Funchal. Após,
visitaremos uma belíssima igreja construída em 1470, onde se
encontra o túmulo do Imperador D. Carlos I da Áustria. Para os
mais aventureiros, descida típica nos carros de cesto até o
Livramento (opcional). Seguimos para o Miradouro da Eira do
Serrado a 1094m de altitude, onde se desfruta de uma linda vista
sobre o Curral das Freiras, vila construída num vale de erosão. No
regresso a Funchal, faremos uma visita ao Miradouro do Pico de
Barcelos, encontrando uma panorâmica incomparável de toda a
cidade e visita a fábrica de Bordados tradicionais da Madeira.
4º DIA - 26/02

2º DIA - 24/02

FUNCHAL

FUNCHAL - CAMACHA - SANTANA - MACHICO - FUNCHAL
CAFÉ DA MANHÃ

Chegada ao aeroporto de Funchal e traslado ao hotel. Um paraíso
verde e subtropical, a Ilha da Madeira é totalmente diferente de
Portugal Continental. Com origem vulcânica, seu solo formou-se a
partir de lava e cinzas e sua temperatura amena constante faz com
que este magnífico arquipélago seja conhecido como "A Pérola
do Atlântico".

ALMOÇO

Conheceremos o primeiro vilarejo da Camacha, local conhecido
pela indústria do vime e pelo seu folclore. Em seguida, subimos
ao pico do Areeiro, o terceiro cume mais alto da ilha, a 1.818
metros de altitude, de onde podemos desfrutar da paisagem
espetacular do maciço montanhoso. Descida para Ribeiro Frio
onde visitaremos um viveiro de trutas e admirar uma importante
parte da Floresta Laurissilva da Madeira, recentemente elevada a
patrimônio mundial. Continuaremos até Santana, conhecida pelas
casas cobertas de colmo, imagem tradicional da ilha. Seguimos
até Porto da Cruz, na costa norte da Ilha, com visita ao Engenho
do Norte e na Casa de Rum, dois importantes testemunhos vivos
da antecedente produção de açúcar na Ilha da Madeira. Já em
Machico, paramos para uma pequena visita ao centro da cidade,
local onde desembarcaram os primeiros navegadores.

5º DIA - 27/02

7º DIA - 01/03

FUNCHAL - CAMARA DOS LOBOS - CABO GIRÃO - RIBEIRA BRAVO
PORTO - MONIZ - S. VICENTE - FUNCHAL
CAFÉ DA MANHÃ

ALMOÇO

Saída para explorar a espetacular natureza deste arquipélago. A
primeira parada será na vila piscatória de Câmara dos Lobos, a
típica vila de pescadores onde Sir Winston Churchill costumava
pintar. Seguindo ao longo da costa sul visitaremos o Cabo Girão,
o promontório mais alto da Europa com 580 metros e o segundo
mais alto do mundo. Após seguiremos para Ribeira Brava, com a
sua lindíssima igreja. Em seguida começamos a subir em direção
ao Paúl da Serra, o único planalto da ilha, a 1500 metros de
altitude. Descendo em direção ao Porto Moniz, faremos uma
parada à beira-mar para admirarmos as piscinas naturais formadas
por restos de lava. Retorno ao Funchal pelo interior da ilha, onde
teremos uma belíssima paisagem montanhosa para apreciar. Uma
parada no Miradouro do Véu da Noiva para apreciaremos uma
majestosa queda de água e também a antiga estrada escavada na
rocha. Passaremos por São Vicente e atravessaremos uma das
mais importantes áreas da floresta Laurissilva.

ÉVORA - VILA VIÇOSA - ÉVORA
CAFÉ DA MANHÃ

Saída para conhecermos os encantos de Évora. Faremos um
passeio a pé explorando suas estreitas ruas e suas principais
atrações, como o Templo de Diana, a Sé Catedral, a Igreja de São
Francisco com a "Capela dos Ossos". Veremos monumentos e
praças cuja história tem mais de 2.000 anos. À tarde, seguimos
para Vila Viçosa, conhecida como "A Princesa do Alentejo", com
casas construídas com o mármore branco local, em ruas ladeadas
por laranjeiras que refletem seu rico passado aristocrático. Nela,
por vários séculos viveram os Duques de Bragança.
Conheceremos o deslumbrante Palácio Ducal e o Castelo, que
integra a antiga capela de Nossa Senhora do Castelo, onde pode
encontrar o Santuário de Nossa Senhora da Conceição de Vila
Viçosa, padroeira de Portugal. Visitaremos uma tradicional
vinícola.

8º DIA - 02/03

6º DIA - 28/02

FUNCHAL
CAFÉ DA MANHÃ

ÉVORA - PALMELA - SERRA DA ARRÁBIDA - LISBOA

LISBOA - AZEITÃO - ÉVORA
JANTAR

Em horário oportuno, traslado para o aeroporto de Funchal e
embarque com destino à Lisboa. Chegada e saída para Évora,
passando pelo Azeitão; terra famosa pelo Moscatel, um vinho
licoroso branco ou roxo, produzido apenas na península de
Setúbal. Continuação para a encantadora cidade do Alentejo,
Évora, que é um verdadeiro museu ao ar livre.
*Passeio sujeito a alterações sem aviso prévio.

CAFÉ DA MANHÃ

ALMOÇO

Saída em direção a Palmela, uma pequena vila pertencente a
Setúbal que abriga em seu ponto mais alto o Castelo de Palmela,
grande fortaleza militar erguida no século XII e que funcionou
como sede da Ordem de Santiago. Continuação para a Serra da
Arrábida, um lugar maravilhoso, com uma estrada de curvas lindas
e um mar azul que acompanha todo o trajeto.

11º DIA - 05/03

9º DIA - 03/03

LISBOA

LISBOA
CAFÉ DA MANHÃ

A nossa manhã será dedicada a uma visita em Lisboa.
Começaremos desvendando o bairro histórico do Belém, local
intimamente relacionado com os descobrimentos marítimos dos
Portugueses e onde se destacam maravilhosos monumentos,
como Mosteiro dos Jerónimos, Padrão dos Descobrimentos e a
Torre de Belém. Faremos uma parada "estratégica" na Fábrica de
Pastéis de Belem, onde degustaremos um delicioso Pastel de
Belém com uma "bica" (em bom português; "cafézinho
expresso"). Continuaremos para o charmoso bairro de Alfama,
com as suas ruas cheias de história. Acabaremos no Rossio, além
da sua magnifica praça. O local é conhecido pelos teatros
históricos e uma variedade de cafés e restaurantes. Depois,
terminaremos o dia explorando a parte moderna da cidade no
Parque das Nações - local da exposição mundial de 1998.

CAFÉ DA MANHÃ

Dia livre para atividades independentes. As opções são muitas e
diversificadas: revisitar seus monumentos favoritos; compras no
charmoso bairro do Chiado e aproveitar mais das excelentes
opções gastronômicas. O importante é você aproveitar e se
divertir.

12º DIA - 06/03

10º DIA - 04/03

LISBOA - ESTORIL - CASCAIS - SINTRA - LISBOA

LISBOA

SÃO PAULO

CAFÉ DA MANHÃ

Saída para visitar o Palácio de Queluz, obra prima da arquitetura
rococó. Veremos seus suntuosos salões e aposentos, que
abrigaram a família real antes da fuga para o Brasil em 1807 e
seus jardins geométricos decorados com estátuas e fontes. Após,
seguiremos para a encantadora e charmosa Sintra, uma pequena
vila que servia como refúgio favorito da família real portuguesa.
Tempo para passear por suas ruas, provar dos doces típicos como
os famosos "travesseiros" e apreciar o comércio local. O regresso
a Lisboa será pela região de Cascais e Costa do Estoril, locais de
charme e de tradições aristocráticas.

Em horário determinado, traslado para o aeroporto. Chegada ao
Aeroporto Internacional de Guarulhos e fim de nossos serviços.

A ordem dos passeios podem sofrer alterações.

SERVIÇOS INCLUÍDOS
Passagem aérea em classe econômica voando TAP.
Hospedagem nos hotéis indicados ou similares, com café
da manhã buffet.
Acompanhamento de um guia brasileiro operacional
desde o Brasil.
Guias locais em português durante as visitas locais
(conforme disponibilidade).
Todos os passeios discriminados no roteiro.
Refeições incluídas conforme indicadas no roteiro
(exceto bebidas).
Percurso terrestre realizado em ônibus de luxo com ar
condicionado.
Seguro viagem internacional. Coberturas e valores
válidos para passageiros com até 80 anos de idade.
Gorjetas aos carregadores nos hotéis (uma mala por
pessoa).
Kit de viagem elaborado especialmente para o grupo.

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES
Funchal — Melia Madeira Máre ou similar
Évora —— M'ar de Ar Aqueduto Historic Design ou similar
Lisboa —— Eurostars Museum ou similar

——————— AÉREO E TERRESTRE ———————
Preço por pessoa em apartamento Duplo:

EUR 3.790,00
Preço em apartamento Single:

Taxa de Embarque:

EUR 4.730,00

EUR 140,00

PROMOÇÃO PARA
RESERVAS ANTECIPADAS

10X

SEM
JUROS

Documentos necessários:
Passaporte: Original com validade mínima de 06 meses - Febre Amarela: Não é obrigatória.
Documentos adicionais para embarque COVID-19:
Favor nos consultar sobre as informações atualizadas referentes aos protocolos sobre a COVID19 para viajantes, como
obrigatoriedade de vacinas, testes de PCR´s entre outros.
Todos esses documentos e taxas/PCR´s necessários na ocasião do embarque são de responsabilidade do passageiro.
*A Primordial não se responsabiliza por documentos pessoais.

Primordial Operadora e Turismo
Informações e Reservas:
(11) 3257-1667
www.primordialoperadora.com.br
contato@primordialturismo.com.br
22 anos

