Viagem ESPECIAL FIM DE ANO NA MADEIRA - 29 DE DEZEMBRO desde LISBOA / 18354

Tfno: + 351 914405176
Email: clientes@lusoviagens.com
Web: https://www.lusoviagens.com/

Ficha viaje

Viagem ESPECIAL FIM DE ANO NA MADEIRA - 29 DE DEZEMBRO
desde LISBOA

Oferta de Viagem especial FIM DO ANO NA MADEIRA com saída
de LISBOA em Voo directo aproveite para entrar no Novo ano
2020 com a Magia pirotecnica da BAÍA DO FUNCHAL
LUGARES GARANTIDOS RESERVAS CONFIRMADAS APÓS o PAGAMENTO
SOLICITADO
Preço do Hotel Dom Pedro não Inclui o Pequeno Almoço

Resumen del viaje
A viagem, em geral, é recomendada para pessoas de mobilidade reduzida e/ou grávidas.
No entanto, podem existir alguns serviços com determinadas condicionantes, por favor consulte-nos.

1º DIA – LISBOA / FUNCHAL
2º DIA - FUNCHAL
3º DIA - FUNCHAL
4º DIA - FUNCHAL
5º DIA – FUNCHAL / LISBOA
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Itinerario ampliado
1º DIA – LISBOA / FUNCHAL
Comparência no aeroporto de Lisboa, três horas antes da partida. Formalidades de embarque e
partida com destino ao Funchal. Chegada e transfer para o hotel e alojamento no regime escolhidos.
2º DIA - FUNCHAL
Pequeno-almoço no hotel. Dia livre para usufruir do programa de Lua de Mel com atividades ao seu
gosto. Sugerimos a realização de algumas excursões para conhecer o destino: Eira do Serrado e
Monte em Ilha da Madeira, Jantar Típico, Dia Inteiro Porto Moniz em Ilha da Madeira, Dia Inteiro
Santana e City Tour Funchal.
3º DIA - FUNCHAL
Pequeno-almoço no hotel. Dia livre para usufruir do programa de Lua de Mel com atividades ao seu
gosto. Sugerimos a realização de algumas excursões para conhecer o destino: Eira do Serrado e
Monte em Ilha da Madeira, Jantar Típico, Dia Inteiro Porto Moniz em Ilha da Madeira, Dia Inteiro
Santana e City Tour Funchal.
4º DIA - FUNCHAL
Pequeno-almoço no hotel. Dia livre para usufruir do programa de Lua de Mel com atividades ao seu
gosto. Sugerimos a realização de algumas excursões para conhecer o destino: Eira do Serrado e
Monte em Ilha da Madeira, Jantar Típico, Dia Inteiro Porto Moniz em Ilha da Madeira, Dia Inteiro
Santana e City Tour Funchal.
5º DIA – FUNCHAL / LISBOA
Em hora a combinar localmente, transporte para o aeroporto. Formalidades de embarque e partida
com destino a Lisboa. Chegada e fim dos nossos serviços.
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Incluido
●

Passagem aérea em classe económica Lease Fly, Lisboa / Funchal / Lisboa, em classe A

●

Mala 20Kg de bagagem de porão

●

Estadia 4 noites no hotel e regime escolhidos

●

Transferes aeroporto/hotel/aeroporto

●

Seguro global extra Portugal

●

Taxas de aeroporto, segurança e combustível (35€ - sujeito a alterações nos termos previstos da
lei).

No Incluido
Extras

Condiciones
Condições de Pagamento
Todas as reservas deverão ser sinalizadas em 30% do total da reserva até 24 Horas
depois da solicitaçao (obrigatoriamente).
Excepções
Sempre que o Time Limit da reserva aérea seja inferior a 24 horas, a sinalização da
reserva deverá ser efectuada até à data informada na confirmação da mesma.
Caso a mesma não seja efectuada, o cancelamento da reserva aérea deixará de
ser responsabilidade da Lusoviagens.
Despesas Processuais de Cancelamento
A todos os pedidos de cancelamento ser aplicada a uma taxa de cancelamento no valor de
€30,00 por custos processuais.
Despesas de Cancelamentos de Pacotes Turísticos
Tratando-se de lugares em garantia, todas as reservas estão sujeitas a 100% de gastos de
cancelamento. (Cancelamento 100% de multa).
NOTA: entende - se por valor total do pacote turístico, o valor sem taxas de aeroporto
e suplementos de combustível. As regras supracitadas poderão ser sobrepostas pelas condições
específicas das próprias unidades hoteleiras (em função dos destinos) e/ou companhias
aéreas.
Despesas de Alteração
Qualquer alteração está sujeito a €15,00 de despesas processuais. Para mais informações
favor consultar as condições gerais de venda da Lusoviagens.
NOTAS IMPORTANTES
1) Check - in Para evitar constrangimentos no check - in, informamos que os passageiros têm que
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apresentar o bilhete de avião no balcão, pois não se trata de bilhete electrónico, nem basta
apresentar o código de reserva. Sem bilhete, os passageiros poderão não ser aceites no check - in
em Lisboa ou em Cabo V erde e , por conseguinte
, não poderão viajar, sendo considerados NO - SHOW, não tendo , por isso, direito a reembolso. Nos
voos TAP é necessário efectuar o check - in online com 72h / 48h antes da partida.
2) Viagem com menores É obrigatório que menores a viajarem só com a mãe ou só com o pai,
mesmo sendo os pais casados, se façam acompanhar de utorização reconhecida pelo
Notário, do respectivo parente que não viaja. É igualmente obrigatório que os menores sejam
portadores não só do passaporte (quando exigido) mas també m do cartão de cidadão, dado ser o
único documento que identifica a filiação.
3) Embarque passageiros Agradecemos que informem os nossos/vossos clientes para se dirigirem
para a porta de embarque, pelo menos, uma hora antes da partida (devido às medidas de segurança
aplicadas no aeroporto).
4) Rent - a - car Para reservas com rent - a - car informamos que o condutor necessita de ter idade
mínima de 23 anos e experiência mínima de 1 ano. É igualmente necessário que o cliente tenha
cartão de crédito.
5) Taxas de aeroporto, segurança e combustível O valor indicado está sujeito a alterações, só sendo
ga rantido com emissão do bilhete. Nesta altura, caso o valor tenha sofrido alteração, a Lusoviagens
procederá à rectificação da factura final de acordo com o novo montan te.
6) Precauções sobre nomes incorrectos A Lusoviagens não assume a responsabilidade por problemas
resultantes de nomes incorrectos. Confira o nome com o Bilhete de Identidade/Cartão Cidadão e
Passaporte e evite assim problemas aos clientes. Todos os cidadão s da União Europeia que saiam do
seu país têm de ter um documento identificativo individual válido. Não é permitido às crianças e aos
bebés viajarem estando somente associadas ao passaporte dos pais, devendo para o efeito possuir
um documento nacional iden tificativo ou Passaporte próprio.
7) Alteração nos tempos de fecho de voo à partida de Lisboa nos voos TAP Informamos que os fechos
dos voos no aeroporto de Lisboa são os seguintes: Américas e África – 60 minutos antes da partida.
Após o fecho do voo, os pas sageiros não poderão ser aceites. Os passageiros deverão apresentar - se
para check - in (latest check - in time) até aos seguintes tempos limite: Américas e África, até 90
minutos antes da partida
8) Informação Obrigatória de Contactos dos Passageiros com voos TAP , TURKISH AIRLINES e
SATA Ao abrigo do Art. 7º do REG, a agência de viagens fica obrigada a fornecer um contacto do
passageiro . Em caso de não o fazer ou de dar apenas o contacto da agência, ficará responsável por
todas as despesas em que venha a incorrer em resultado de reclamações apresentadas por
passageiros com base na falta de aviso atempado de cancelamento de voos, nomeadamen te,
despesas com o pagamento de indemnizações . Para mais informações leia as Notas Importantes
constantes da confirmação da reserva .
9) Informação Obrigatória de Contactos dos Passageiros com voos Sata A SATA informa que, de
acordo com a resolução IATA 830d, é necessário constar nas reservas o contacto telefónico dos
passageiros, para que estes possam ser avisados em situações de alterações horárias, cancelamentos
e reacomodações (IRregular OPerations). Caso o passageiro não pretenda ser avisado por parte da
companhia aérea, deverá informar a lusoviagens . O passageiro deverá ser alertado para o que
poderá advir da falta desta informação, uma vez que, nestas situações, a SATA não será
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responsabilizada por qualquer irregularidade. A SATA dispõe de um serviço de notificações que,
automaticamente informa os passageiros via SMS, nas seguintes situações : - Alterações horárias (Só
serão notificados atrasos superiores a 1h e está inibido o envio de notificações 90 minutos antes do
STD ). - Reacomodações (Apenas as reacomodações simples são notificadas, ou seja, as que
comportam o mesmo número de voos, mesmo que a Origem/Destino sejam diferentes. Reaco
modações complexas não são notificadas, ou seja, quando para reposição do voo origina l são usados
dois ou mais voos. - Confirmação de listas de espera (KL). P ara que todos os passageiros possam
beneficiar deste serviço, deverá inserir nas suas rese r vas, o contacto telefónico do passageiro .
10) Regimes alimentares nos hotéis Os regimes MP – Meia Pensão e PC – Pensão completa não
incluem bebidas. O regime "Tudo Incluído" tem restrições específicas (horários, bebidas, etc.)
conforme a política de cada hotel.
11) Check - out no dia da partida O check - out do quarto será efectuado até às 12H00 do último dia
de estadia. A única excepção é com os hotéis Riu em Cabo Verde, nos quais o check - out será
efectuado até às 11h00.
12) Despesas de Reserva da parte hoteleira Reservas de alojamento simples: €15
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Hoteles
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INFORMAÇAO
O bailinho e o vinho, o Carnaval e as levadas, o peixe-espada e a banana, o bolo do caco e a poncha,
as flores e as quintas de charme, o mar e os golfinhos. A mais de 900km de Lisboa, a Madeira
combina um clima subtropical de paisagens luxuriantes com o espírito acolhedor e alegre dos seus
habitantes!

Coordenadas: 32°43'52.5"N 16°56'48.7"W
Temperatura máxima: 24º
Capital: Funchal
Clima: Subtropical
Tempo de voo: 1H30m
Moeda: Euro
Religião: Católica
Idioma: Português
Corrente eléctrica: 220V

Diferença horária: A mesma que em Portugal Continental

Moeda, câmbio e CC: A moeda é o euro e quase todos os cartões de crédito são aceites.

Documentos: Documento de identificação

Curiosidades: Durante o século XV a Madeira desempenhou um importante papel nos
descobrimentos portugueses. Tornou-se também famosa pelas rotas comerciais que ligavam o porto
do Funchal a toda a Europa. E foi no arquipélago da Madeira que o mercador Cristóvão Colombo
aprofundou os conhecimentos da arte de navegar e planeou a sua célebre viagem para a América.

Saúde: Não é necessário nenhum cuidado especial de saúde nem nenhum tipo de vacinação prévia.
Ilha da Madeira

mapa
Conhecida como a “Pérola do Atlântico” ou “Jardim do Atlântico”, sobretudo por nela florescerem
jardins coloridos de vegetação única do mundo, vales eternamente verdejantes e frutíferas
plantações. Bem no seu coração permanece a maior mancha de floresta Laurissilva da Europa, com
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cursos de água cujos canais foram construídos nos últimos séculos para aproveitar a água que
emerge neste lugar. Esta ilha é, sem dúvida, um destino a ponderar pela sua beleza natural.

O que pode ver?

Funchal
Jardim Botânico
Pico do Areeiro
Santa Cruz
Praia Formosa
Floresta Laurissilva

O que pode fazer?
Passeios de Barco
Trekking
Escalada
Ecoturismo
Turismo de Natureza
Comer bem
Ir a festas e eventos culturais

O que pode degustar?
Filete de espada
Atum de escabeche
Milho frito
Bolo do Caco
Poncha
Vinho da Madeira
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Festas Populares
Fim de Ano - Reveillon
Fevereiro - Carnaval da Madeira
Abril - Festa da Flor (Funchal)
Maio/Junho - Festas da Sé (Funchal)
Junho - Festival do Atlântico (Funchal)
Junho - Altares de São João (Funchal)
Setembro - Festa do Vinho da Madeira
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