1ª Jornada de Descoberta dos
Vinhos da Ilha da Madeira
com a chancela da F.I.C.B.

22 a 26 de Setembro 2022

QUINTA-FEIRA • 22 de setembro, 2022
Chegada a Ilha da Madeira, acolhimento no aeroporto
Transfer para o Hotel Four Views Baía. Check in.
16:00 - 19:00

Balcão de registo no salão de entrada.

19:00 - 20:00
		

Recepção de boas-vindas no hotel pela
a Confraria Enogastronómica da Madeira.

20:30

Jantar de boas-vindas no hotel.

		

SEXTA-FEIRA • 23 de setembro, 2022
10:00 - 11:00

Visita ao Mercado dos Lavradores.

11:00 - 12:45
		

Apresentação e Prova do histórico Vinho Madeira
no Instituto do Vinho Madeira.

13:00 - 15:00
		

Almoço tradicional em Câmara de Lobos, 		
‘Terra do Vinho e da Espetada’.

15:00 - 18:30

Regresso ao hotel - tempo livre.

18:30		
		

Encontro no salão de entrada com destino
ao jantar em Santa Cruz.

SÁBADO • 24 de setembro, 2022
10:00 - 12:45
		
		

Visita a conceituada Adega Blandy’s Wine Lodge,
ao seu museu, inclui prova de Vinho Madeira
harmonizado com chocolates.

13:00 - 16:30
		

Passeio a costa noroeste da ilha, inclui almoço
no Porto Moniz com produtores locais.

16:30 - 17:30
		
		
		

Regresso ao hotel. Final dia livre.
Sugestões: visita ao centro da cidade, a Catedral,
ao Jardim e Teatro Municipal ou caminhada ao longo
da marginal até a Zona Velha da cidade.

DOMINGO • 25 de setembro, 2022
10:00 - 11:00
		

Cerimónia de entronização pela
Confraria Enogastronómica da Madeira.

11:00

Foto de Família.

11:15 - 12:30
		

Passeio a costa noroeste da ilha,
visita a Antiga Fábrica de Rum à vapor.

13:00 - 15:00

Almoço na Quinta Furão, em Santana.

15:00 - 19:00

Regresso ao hotel - tempo livre.

19:00

Jantar de Gala.

SEGUNDA-FEIRA • 26 de setembro, 2022
08:00 - 10:00

Pequeno-almoço de despedida com espumante.
Transfer para o aeroporto.

INFORMAÇÃO GERAL
Para mais informações sobre o programa o favor de visitar o site do evento - www.madeirawinediscovery.com
Nós teremos todo o gosto em ajuda-lo na sua inscrição:

Márcio Ribeiro

Dina Silva

Lino Díonisio

+351 917 777 282

+351 965 118 453

+41 762 470 362

EMAIL enogastronomica.madeira@gmail.com

INSCRIÇÃO – VALOR DE PARTICIPAÇÃO

1ª Jornada de Descoberta dos Vinhos da Ilha da Madeira, com a chancela da F.I.C.B.
22 a 26 de setembro de 2022, Ilha da Madeira - Portugal
Hotel Four Views Baía ****
Alojamento em Quarto Duplo Deluxe EUR 950, - por pessoa
Alojamento em Quarto Individual Deluxe EUR 1.150, - por pessoa
NOITES EXTRA - É possível reservar noites extras de alojamento antes ou após ao evento:
Quarto Duplo Deluxe EUR 100, - por noite/pessoa | Quarto Individual Deluxe EUR 130, - por noite/pessoa
NOTA: Os valores apresentados incluem taxas, alojamento, transfers, refeições e passeios conforme delineado no programa.
A Jornada de Descoberta está limitada pela F.IC.B. a apenas 50 participantes devido à modalidade de evento.
As inscrições estão abertas até 15 de junho de 2022 e o pagamento integral deve ser feito até 31 de junho de 2022.

ENTRONIZAÇÃO na Confraria Enogastronómica da Madeira
EUR 150,- por pessoa (oferta de uma entronização por cada Confraria Báquica presente)

POLÍTICA DE CANCELAMENTO
Cancelamento até 15 Maio 2022 - 75% de reembolso do total pago menos EUR 100, - taxa de processamento por pessoa
Cancelamento até 15 Junho 2022 - 50% de reembolso do total pago menos EUR 100, - taxa de processamento por pessoa
Cancelamento depois de 15 Junho 2022 - não há reembolso.
Qualquer cancelamento deve ser confirmado por escrito pela pessoa que fez a reserva original.
Quaisquer custos incorridos para coletar ou reembolsar os valores devidos serão de responsabilidade financeira exclusiva do registrante.
Em caso de força maior, no caso de restrições de viagem pela OMS ou pelas autoridades do país: reembolso completo menos EUR 100,taxa de processamento por pessoa.

CONFRARIA ENOGASTRONÓMICA DA MADEIRA
Rua do Mercado, nº 14, 9325-034 Estreito de Câmara de Lobos – Madeira, Portugal
E: enogastronomica.madeira@gmail.com • www.enogastronomica-madeira.com

MADEIRA - www.madeiraallyear.com • www.visitmadeira.pt

