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MADEIRA 
CAP D'ANY 2020 

Vols Previstos 

BARCELONA -  LISBOA - MADEIRA    30 DESEMBRE
 
MADEIRA - LISBOA - BARCELONA   03 GENER

Les festes de cap d'any a Madeira es concentren a
Funchal, la capital de l'arxipèlag. Al llarg de la seva
badia estan la majoria dels 35 llocs des dels quals es
llancen els focs artificials a l'illa, premiats amb el
Rècord Guiness per ser «els focs artificials més
grans del món».Un espectacle de so, llum i color que
il·lumina el cel en una de les imatges més conegudes
de l'illa juntament amb les seves cases tradicionals
de Santana. I no només il·lumina la ciutat els seus
focs, sinó que la il·luminació pública és una de les
característiques durant tot el Nadal.



MADEIRA 
CAP D'ANY 2020

 
PREU 
 
PREU PER PERSONA EN HAB DOBLE:  1.050 €    
       - Taxes: 150 €    
 
IMPORTANT:
- En el moment de fer la reserva s'haurà de donar una
paga i senyal de 300 € per persona.
- 60 dies abans de la sortida del viatge s'haurà de fer el
pagament del 25% del total. 
- El pagament de la resta cadrà fer-lo 30 dies abans de
la sortida. 
- Viatge acompanyat des de Badalona amb un màxim de
25/30 persones.
 
SERVEIS INCLOSOS:
- Vols   BCN -   LISBOA - MADEIRA -LISBOA - BCN, 
 facturació d'una maleta.
- Hotel 4 * cèntric i garantit.
- Allotjament i desdejuni.
- Sopar de Gala 31/12/2020.
- Guia des de Badalona durant tot el viatge.
- Guia turística de parla hispana.
- Taxa turística.
- Assegurança de viatge i anul·lació.
 
SERVEIS NO INCLOSOS:
- Maleters.
- Begudes.
- Propines per al guia i xofer. Cal preveure 20 eur per
persona a repartir: 8 eur pel xofer i 12 eur pel guia
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