
Inclui: 

 

 4 Noites com Pequeno-Almoço incluído;  

 Passagem aérea da TAP de Lisboa e Porto/Funchal e volta, 1 peça de bagagem, até 23Kg, por passageiro; 

 Circuito em autocarro de turismo de acordo com o itinerário; 

 Acompanhamento de experiente guia local em todas as visitas mencionadas no itinerário; 

 Alojamento no Hotel Melia Madeira Mare com Pequeno-Almoço; 

 8 Refeições indicadas no itinerário com bebidas incluídas, sendo uma delas com animação; 

 Entradas no Jardim Botânico e Museu de História Natural; 

 Todas as visitas conforme o itinerário; 

 Seguro de assistência multiviagens; 

 Taxas de aviação - € 40 (voos diretos). 

 Preço: 1.010€ / por Pessoa / em Quarto Duplo 

De 2 de Maio até 19 de Maio 

ADRESS: Rua Costa e Silva, 15-Loja F, 

8600-764, Lagos-Algarve, Portugal  

 EMAIL: info@pdm-travel.com / TEL: 282 782 078   

 RNVAT: 2616 

 

 Includes: 

 

 4 Nights with Breakfast included 

 Flight from TAP - Lisbon and Porto / Funchal and back,1 piece of luggage, up to 23Kg per passenger 

 Circuit in tourist bus according to the itinerary. 

 Experienced local guide on all visits mentioned in the itinerary; 

 Accommodation at the Hotel Melia Madeira Mare with Breakfast 

 8 Meals indicated on the itinerary with drinks included, one of them with animation. 

 Tickets at the Botanical Garden and Museum of Natural History 

 All visits according to itinerary. 

 Multi-service assistance insurance. 

 Aviation fees - € 40 (direct flights) 

 Price: 1.010€ / per Person / Double Room 

From 2nd of May to 19th of May 

AS SUAS FÉRIAS COLORIDAS  

YOUR COLORFUL HOLIDAYS 
 

MADEIRA 

Contacte-nos e descubra todo o Programa! 

Contact us and discover the Program! 

Nota: Esta folheto não dispensa a consulta de toda a informação 

detalhada do programa completo. 

Programa de viagem da Nortravel 

 


