20º ENCONTRO DE APOSENTADOS DA ASFIC/PJ
=Programa =
DIA 7-9 de NOVEMBRO de 2014

FUNCHAL
1º Dia- SEXTA-FEIRA 07 NOV/14
VOO TP1685 LISBOA MADEIRA 10H20 CHEGADA 12H05
Assistência e início de excursão Eira do Serrado /Monte
Eira do Serrado - Miradouro a 1094 mts, com vista sobre o
vale do CURRAL DAS FREIRAS. Visita a esta freguesia (antigo
refúgio das freiras).
Almoço na estalagem Eira do Serrado.
Em seguida visita a MONTE, vila conhecida pelos seus
jardins e pela igreja da Nossa Senhora do Monte.
Jantar Buffet no Hotel

2º Dia- SÁBADO 08 NOV/14
Tour À ILHA ESTE DIA INTEIRO
PICO DO ARIEIRO/SANTANA
CAMACHA- visita a um atelier de vimes. PICO DO AREEIROsegundo pico mais alto da ilha a 1810mts.
RIBEIRO FRIO - visita a um viveiro de trutas. Paragem num
bar típico para saborear uma das ponchas mais famosas da
Ilha com bolo de mel caseiro.
SANTANA - conhecida pelas suas casa típicas.
Almoço na Casa de Chá do Faial.
PORTELA- miradouro a 670mts de onde se avista a falésia da
Penha D´Águia.
PONTA DE SÃO LOURENÇO - extremo Este da Ilha. Regresso
ao Funchal visitando a cidade de Machico.
Regresso ao hotel.
20h30 partida para jantar. "Noite Típica", jantar num
restaurante típico onde será servida a tradicional espetada.
Exibição de um grupo folclórico durante o jantar.
Passagem por um miradouro para uma vista panorâmica do
FUNCHAL, à noite.

3º DIA - 09 NOV/14
Pequeno almoço no hotel.
Manhã livre.
Passeio pelo Funchal.
Almoço em restaurante na Marina do Funchal.
Transfer do Hotel às 14h55 para aeroporto partida Voo TP
1686 16h55 chegada a Lisboa às 18h35

*******************//\\******************
PREÇÁRIO (por pessoa):
Associado
Asfic ou
Acompanhante

Não Associado
ou
acompanhante

Quarto duplo

380€

410€

C/ alojamento quarto
single

430€

460€

O preço inclui:
Voo Lisboa/Porto1 Funchal voos TAP classe económica, com
direito a 1 mala com 23 kg por pessoa / Tranferes/
alojamento em Hotel (2 noites) Four views Monumental 4*
estrelas ou similar com Pequeno Almoço; 3 (três) Almoços e 2
Jantares.
Não estão incluídos extras tais como bilhetes de entrada em
estabelecimentos culturais, consumo de bebidas espirituosas
e outros não previstos.

A realização desta viagem depende de um número
mínimo de 35 inscritos.

Organização: ASFIC / DRGLI, com o apoio do associado aposentado
Alpoim Ferreira
1

Por questões logísticas poderá ser necessário no regresso realizar o percurso Lisboa/Porto em
autocarro ou comboio.

