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PLANO DE ALOJAMENTOS
HOTÉIS

Para a organização do Fina World Women’s Junior Water Polo Championships, a FPN estabeleceu protocolos 
com as entidades abaixo, de forma a proporcionar alojamentos com condições mais favoráveis a quem pretenda 
assistir ao evento.

Abaixo, deixamos a lista de hotéis selecionados. Para mais informações sobre preços e pacotes, por favor, 
contactar alojamentos@fpnatacao.pt.
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HOTEL DO CARMO

Para reservas envie e-mail para alojamentos@fpnatacao.pt até 30 de junho de 2019. Para mais informações, utilize o mesmo e-mail.
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HOTEL GOLDEN RESIDENCE

HOTEL ALLEGRO         
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HOTEL PESTANA GRAND

Para este evento a FPN tem um serviço adicional de transfers entre os hotéis e a piscina da competição. 
Para todos os interessados neste serviço, haverá um autocarro a cada 2 horas a fazer o percurso. 

Este serviço terá um custo extra de 100€/pax para o período dos 7 dias da competição, sendo que
o número mínimo para ativação o serviço é de 35 pessoas interessadas. 

TRANSFERS
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HOTEL PESTANA VILLAGE

Para reservas envie e-mail para alojamentos@fpnatacao.pt até 30 de junho de 2019. Para mais informações, utilize o mesmo e-mail.

PLANO DE ALOJAMENTOS
HOTÉIS
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TOUR DE DIA COMPLETO

Camacha - Aldeia famosa por ser o centro do Vime. Visite a fábrica onde poderá ver o trabalho dos artesãos 
e adquirir produtos da vasta coleção disponível. Pico do Arieiro - o segundo ponto mais alto da ilha (1810m.) 
Ribeiro Frio - Parque Natural, onde tem uma visão alargada sobre o viveiro de trutas.
Santana - depois de visitar a bela zona do Faial, suba até Santana, onde encontra as famosas casas típicas,  
já reconhecidas mundialmente. Paragem para almoço. Portela - miradouro a 670m e de onde dá para ver 
a impressionante formação rochosa da Penha D'Águia e uma parte da costa norte. Ponta de São Lourenço 
- paragem para se deslumbrar com a vista magnífica do ponto mais oriental da ilha. Regresso ao Funchal com 
uma visita à cidade de Machico.

PREÇO POR PESSOA:
Adulto: 30€
Crianças 0-12 anos: 16€
Almoço: Adulto - 15€ | Criança 2/10 anos - 8€

TOUR DE MEIO-DIA 

Pico dos Barcelos - vista panorâmica sobre Funchal. Eira do Serrado - miradouro a 1094m, com vista 
para o vale do Curral das Freiras - visita a esta pitoresca aldeia rodeada de verde e montanhas 
avassaladoras.

PREÇO POR PESSOA:
Adulto: 19€
Crianças 0-12 anos: 10€

TOURS RECOMENDADOS
TODOS OS DIAS
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Para reservas envie e-mail para alojamentos@fpnatacao.pt até 30 de junho de 2019. Para mais informações, utilize o mesmo e-mail.




