Novembro de 2016

Na Madeira o clima temperado mantém-se após a chegada do Outono. Tire partido do calor, que ainda se
faz sentir, e descontraia-se num mar cálido e calmo.
Saboreie ainda as castanhas assadas e o vinho novo.
Open Internacional de Bridge
7 a 13 de novembro
A Associação de Bridge da Madeira organizará, pela 19.ª vez, o Open
Internacional de Bridge.
Este evento, que tem trazido à Região muitos entusiastas deste
desporto, contará este ano com um Prize Money de 20 500 €.
A iniciativa irá reunir diversas equipas internacionais ao longo de sete
dias.
Para mais informações sobre o programa e inscrições consulte o site:
www.bridge-madeira.com

Sandokan Enduro
11 a 13 de novembro
O Concelho da Calheta será palco da 4.ª edição da prova Sandokan Enduro Madeira Island, uma competição desportiva na modalidade de
BTT, dinamizada pela empresa BIKULTURE.
Esta competição tem atraído à Madeira um número cada vez maior
de diversos atletas de renome internacionais nomeadamente, Joe
Barnes, Matti Leikonen, Fabien Barel entre outros.
Á semelhança de anteriores edições decorrerá em paralelo a
Sandokan Experience, um formato extra competição “sem tempos”.
Este tipo de competições tem vindo a contribuir decisivamente para a
projeção internacional do potencial do Destino Madeira no segmento
do Turismo Ativo, e em particular para a prática desta modalidade
desportiva.
Essência do Vinho – Madeira
25 a 27 de novembro
Este ano, o Centro de Congressos da Madeira foi escolhido para o
evento “Essência do Vinho”, que se realiza pela quarta vez no
Funchal.
Esta edição, em território insular, irá reunir dezenas de produtores
de vinho nacionais e regionais.
Para além de provas de degustação livre, os visitantes poderão ainda
participar em provas temáticas de vinho e harmonizações enogastronómicas, na presença de conceituados especialistas, visitantes
e jornalistas.
Descubra mais sobre este evento, através do site oficial:
http://www.essenciadovinhomadeira.com/

Iluminações de Natal
1 de Dezembro 2016 a 6 de janeiro 2017
Será no início do próximo mês de dezembro que terão lugar os
preparativos para as festas de Natal e Fim de Ano.
As principais ruas do centro do Funchal estarão decoradas com luzes
de todas as cores, compondo os mais variados desenhos ilustrativos
da época natalícia na ilha.
Aproveite para fazer as suas compras de Natal ou simplesmente
passear pelas pequenas e típicas ruas que convidam ao espírito de
união e harmonia, connosco e com os outros.
Marque já a sua viagem e visite-nos nesta quadra tão especial!
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