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VIAGEM À MADEIRA

4 dias e 3 noites - 22 a 25 de maio de 2018
Funchal, Jardim Botânico, Monte e Eira do Serrado, Câmera de
Lobos, Noite Típica, Camacha, Pico do Areeiro e Santana
1º DIA FUNCHAL /JARDIM BOTANICO - Transferes em autocarro de
Turismo até ao aeroporto, formalidades de embarque e partida em
voo regular da TAP com destino ao FUNCHAL. Desembarque assistido pelo guia, viagem em autocarro de turismo e início das visitas
ao Funchal. Irá conhecer um dos mais tradicionais artigos de exposição do arquipélago, os bordados. De seguida, visita ao MERCADO
DOS LAVRADORES, uma verdadeira explosão de cor e sensações
únicas. Visita ainda a UMA ADEGA DE VINHOS DA MADEIRA, para
conhecer e degustar os diversos tipos de vinhos regionais e o bolo
tradicional de mel. Terá ainda a oportunidade de conhecer a Camara Municipal, a Igreja de S. João Evangelista e o Jardim Municipal.
ALMOÇO em Restaurante. Pela tarde, visita ao JARDIM BOTÂNICO
(entrada incluída) e ao Museu CR7, com os diversos trofeus de Cristiano Ronaldo (entrada não incluída). Regresso ao hotel, alojamento. JANTAR e descanso.
2º DIA - ZONA VELHA DO FUNCHAL/ MONTE E EIRA DO SERRADO /
PORTO PEQUENO-ALMOÇO buffet. Saída em direção à ZONA VELHA
DO FUNCHAL, com pinturas artísticas a decorarem as portas dos
bares. Possibilidade de subida ou descida de teleférico (passagem
não incluída) até à freguesia do MONTE, para visitar a Igreja de Nossa Senhora do Monte e os seus magníficos jardins públicos. Neste
local tem a possibilidade de descer nos famosos CARROS DE CESTO,
um meio de transporte divertido e típico da ilha (descida não incluída). ALMOÇO em restaurante local. A viagem prossegue em direção
ao MIRADOURO DA EIRA DO SERRADO com vista sobre o CURRAL
DAS FREIRAS. De regresso à cidade do Funchal será efetuada uma
paragem no MIRADOURO DO PICO DE BARCELOS. Regresso ao hotel,
JANTAR e descanso.
3º DIA - CÂMARA DE LOBOS / CABO GIRÃO / PORTO MONIZ / ENCUMEADA/NOITE TÍPICA. PEQUENO-ALMOÇO buffet, saída em direção

a CÂMARA DE LOBOS, breve paragem no centro desta pitoresca
vila piscatória. Ao longo da costa sul efetuamos uma paragem no
CABO GIRÃO e na VILA DA RIBEIRA BRAVA. Subida em direção ao
PAUL DA SERRA e descida para o PORTO MONIZ , conhecida pelas
suas belas piscinas naturais, com paragem nos miradouros para
uma vista panorâmica. ALMOÇO em restaurante local. O regresso à
cidade do Funchal será efetuado pela ENCUMEADA, com paragem
no Miradouro do Véu da Noiva, passando por SÃO VICENTE e por
uma parte da famosa floresta Laurissilva (classificada pela UNESCO,
como património Mundial da Humanidade). Segue se a NOITE TÍPICA com JANTAR EM RESTAURANTE REGIONAL, onde será servida a
famosa “espetada madeirense”, enquanto apreciaremos a exibição
de um grupo folclórico de danças e cantares tradicionais da Madeira. Regresso ao hotel e descanso.
4º DIA - CAMACHA / PICO DO AREEIRO / SANTANA (VISITA PARQUE
TEMÁTICO DA MADEIRA) / MACHICO - PEQUENO-ALMOÇO buffet.
Visita a CAMACHA, local conhecido pela indústria do vime e pelo
seu folclore. Em seguida subida ao PICO DO AREEIRO a 1810 mts
de altitude. Descendo ao Ribeiro Frio, visitará um viveiro de trutas,
seguido de um passeio a pé ao longo de uma levada para apreciarmos a Laurissilva. Continuação do passeio até SANTANA, conhecida
pelas casas cobertas de colmo, uma das imagens tradicionais da
ilha. Visita ao PARQUE TEMÁTICO DA MADEIRA, com diversões que
nos fará conhecer a história da Ilha da Madeira. Será servido o ALMOÇO em restaurante local. Visita à cidade de MACHICO, primeira
capital da ilha, onde desembarcou João Gonçalo Zarco. Em hora a
combinar transporte para o aeroporto. Formalidades de embarque
e partida em voo regular da TAP Portugal, com destino ao Portugal Continental. Chegada e transferes de autocarro, aos locais de
origem.

Preços: Sócios 595€ - Não Sócios 620€ - Crianças dos 2 aos 9 anos, redução de 50%.
O PREÇO INCLUI • Transferes de autocarro de Turismo ida e volta . Bilhete de avião, classe económica em voos TAP Portugal de ida
e volta, com direito a 1 peça de bagagem, até 20 kg por passageiro; assistência nas formalidades de embarque. Circuito em autocarro de turismo na Madeira de acordo com o itinerário; Acompanhamento de guia em todas as visitas mencionadas no itinerário;
Refeições indicadas no itinerário com bebidas incluídas (vinho da casa e água mineral). Todas as visitas conforme o itinerário;
Seguro multirriscos e IVA. Taxas de aviação – voos diretos.
PREÇO NÃO INCLUI • Taxas hoteleiras de Turismo e serviços. Extras de caráter pessoal e tudo o que não esteja devidamente especificado como incluído no programa, suplemento por quarto individual, estabelecido em 30€ por pessoa e noite.
Nota: Preços e serviços sujeitos a disponibilidade no ato da reserva com um mínimo de 35 pessoas. A empresa reserva o direito
de trocar a ordem do programa em benefício do cliente.
Viagem da responsabilidade da empresa: TOP ELITE TURISMO - Agência de Viagens, RNAVT: 4873
As inscrições e autorizações de débito deverão ser enviadas até ao dia 30 de abril de 2018, para: SINDICATO DOS BANCÁRIOS DO CENTRO, Setor de Apoio aos Corpos
Gerentes e Serviços, Av. Fernão de Magalhães, 476 3000-173 COIMBRA, ou através do Email: tempos.livres@sibace.pt (desde que o boletim de inscrição e a autorização
de débito em conta seja digitalizado com a assinatura).
NOTA: As partidas dos autocarros da Guarda, Caldas da Rainha, Figueira da Foz, Viseu, Leiria e Coimbra só se realizarão com o mínimo de 10 participantes.
Se o associado optar por viatura própria, o SBC não comparticipa o seu transporte.
Só se aceitam desistências até ao dia 30 de abril de 2018, exceto se forem por motivos de saúde, devidamente justificadas por escrito (ex: atestado médico, declaração
hospitalar de internamento ou de urgência).
Qualquer desistência está sujeita a penalização de igual valor ao que for debitado ao SBC.
Sempre que existam razões que o justifiquem, poderá ser alterada a ordem dos percursos, modificar horas de partida/chegada, sem prejuízo dos participantes.
Posteriormente será confirmada a sua participação.
Coimbra, 02 de março de 2018
Saudações Sindicais
A Direção

Boletim de Inscrição
Viagens
Viagen
à Madeira

Registo de Entrada nº. __________
Data ______ /______ /______
(a preencher pelo SBC)

Ler o Regulamento antes de preencher este boletim

Identificação do Sócio
Sócio nº

Nome e Apelido

E-mail

Contacto

Data Nascim.

/

Contribuinte

/

Cartão de Cidadão nº.

.

Passaporte nº.

.

Válido até

/

/

Válido até

/

/

Identificação do Evento
Inscrevo-me no evento
Local de partida

(Consultar locais de Partida)

Identificação do(s) Acompanhante(s)

Nome Completo:

1

Parentesco
Data de Nascim.

/

/
.

Contribuinte

.

Cartão de Cidadão nº.

Válido até

/

/

Passaporte nº.

Válido até

/

/

Cartão de Cidadão nº.

Válido até

/

/

Passaporte nº.

Válido até

/

/

Cartão de Cidadão nº.

Válido até

/

/

Passaporte nº.

Válido até

/

/

Nome Completo:

2

Parentesco
Data de Nascim.

/

/
.

Contribuinte

.

Nome Completo:

3

Parentesco
Data de Nascim.
Contribuinte

/

/
.

.

Composição dos quartos
Transporte em autocarro

Quarto 1

____ (nº. de adultos) + ____ (nº. de crianças)= ____ (nº. total)

Valor: € ____,___

Quarto 2

____ (nº. de adultos) + ____ (nº. de
crianças)=
SIM
q NÃO ____
q (nº. total)

Valor: € ____,___

Quarto 3

____ (nº. de adultos) + ____ (nº. de crianças)= ____ (nº. total)
Valor: € ____,___
GUARDA q
VISEU q
FIGUEIRA DA FOZ q COIMBRA q CALDAS DA RAINHA q
LEIRIA q
Outros Custos
__________________________________________________
Valor: € ____,___
Soma Total € _________,_____
Em caso de desistência, a mesma estará sujeita a uma penalização de igual valor ao que nos for debitado pelo operador turístico.

Assinatura do Sócio e Data
Declaro ter dado autorização prévia ao SBC para a realização de débitos pelo sistema SEPA, bem como, ter lido, compreendido e aceite o
regulamento publicado no catálago de Tempos Livres 2018 na sua integralidade. Tenho conhecimento e aceito que os dados fornecidos neste
impressos sejam tratados e mantidos informaticamente, tal como, a transmissão às entidades prestadoras dos serviços de cada atividade.
IBAN para débito

P T 5 0

Assinatura

Data

/

/

(Assinatura do titular da conta)

Pagamento Fracionado - preencher só para pagamentos fracionados
Até 10 prestações - Mínimo de 50€ por prestação (ponto IV do Regulamento)

Solicito o fracionamento da inscrição em __________ meses no valor de € ______,_____
Enviar para: Sindicato dos Bancários do Centro - Setor de Sócios/Beneficiários e de Apoio aos Corpos Gerentes e Serviços - Avenida Fernão de Magalhães, 476 Apartado 404 - 3001-958 Coimbra ou digitalizando-o (preenchido integralmente e assinado ) e enviando-o para tempos.livres@sibace.pt

