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LISBOA – FÁTIMA - ILHA DA MADEIRA – SETEMBRO 2022 
 

1º.dia 19 setembro – sábado – SÃO PAULO / FUNCHAL 
Apresentação direta ao Aeroporto Internacional de São Paulo – Guarulhos, onde os 
representantes da Cláudio Cardoso Viagens e Turismo, estarão auxiliando os passageiros para 
embarque com destino a cidade de Funchal, em Portugal. 
 
2º.dia 20 setembro – domingo – FUNCHAL 
Chegada ao aeroporto do Funchal e traslado até ao hotel. Check-in. Restante do dia livre para 
descanso. Jantar. 

 
3º.dia 21 setembro – 2ª.feira – FUNCHAL 
Café da manhã no hotel. Saída do hotel primeira paragem será num mercado da ilha, aqui 
encontrará um colorido único, uma variedade única de frutas exóticas, legumes, peixes e 
algumas flores locais. Visitaremos uma das fábricas dos famosos bordados da Madeira. 
Partiremos para zona antiga do Funchal, local com grande valor arquitetônico e patrimonial, 
chamada Zona Velha. Visitaremos uma adega de Vinho da Madeira, com uma prova de vinho 
no final. Continuaremos até o Jardim Botânico, com mais de 2.000 espécies de plantas 
tropicais, oriundas de todos os continentes. Tarde livre. 
Ao anoitecer, jantaremos num restaurante local, onde saboreamos a verdadeira e suculenta 
espetada madeirense. Ao longo do jantar, teremos oportunidade de assistir a um show 
folclórico da região. 
 
4º.dia 22 setembro – 3ª.feira – FUNCHAL 
Café da manhã no hotel. Nosso dia está reservado para exploramos e apreciarmos as relíquias, 
que a Mãe Natureza deixou neste arquipélago. Começaremos a nossa viagem explorando o 
Cabo do Girão, mais alto promontório da Europa. Após esta paragem, seguimos em direção à 
Ponta do Sol. Continuação para o Paúl da Serra, planalto situado a 1.400 m de altitude, com 
destino ao Porto Moniz. Paragem à beira-mar para admirar as piscinas naturais formadas por 
restos de lava. Prosseguimos em direção a São Vicente e paragem para almoço (bebidas 
incluídas). Na parte da tarde cruzamos a ilha no sentido Norte/ Sul em direção ao Chão dos 
Louros, onde veremos uma das mais importantes áreas da Laurissilva, floresta única de árvores 
raras consideradas Património mundial. Retorno ao Funchal, pelo interior da ilha. Jantar. 
 
5º.dia 23 setembro – 4ª.feira – FUNCHAL 
Café da manhã no hotel. Passearemos por suas ruelas até o local para subida do teleférico em 
direção ao Monte, proporcionando vistas espetaculares sobre a baía e vales do Funchal.  Após, 
nos deliciaremos com as visitas panorâmicas, visitaremos uma belíssima Igreja construída em 
1470, onde se encontra o túmulo do Imperador D. Carlos I da Áustria. Para os mais 
aventureiros, descida nos típicos carros de cesto até ao Livramento (opcional e mediante 
pagamento). Depois desta descida emocionante, continuaremos para o Miradouro Pico dos 
Barcelos, situado a cerca de 360 metros de altitude, onde é possível contemplar a vista sobre o 
Funchal e as Ilhas Desertas. Seguiremos para o coração da ilha, um vilarejo chamado Curral das 
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Freiras, aqui muito dos seus habitantes vivem do que a terra produz. Retorno ao Funchal, 
Tarde livre. Jantar. 
 
6º.dia 24 setembro – 5ª.feira – FUNCHAL / LISBOA 
Café da manhã no hotel. Em horário oportuno, traslado ao aeroporto do Funchal, para 
embarque com destino a Lisboa. Chegada e traslado ao hotel. Restante do dia livre para 
atividades pessoais. Jantar. 
 
7º.dia: 25 setembro – 6ª.feira - LISBOA  
Café da manhã. Lisboa ocupa um lugar muito especial entre as capitais europeias.. Por outro 
lado, a vista do Tejo, do Atlântico, das praias, da costa escarpada, da serra e da luxuosa 
natureza, fazem da capital portuguesa uma das mais belas cidades europeias. Saída para visita 
desta cidade, incluindo a Torre de Belém (fortaleza construída no séc. XVI ), Padrão dos 
Descobrimentos (monumento construído em 1960 no local de onde partiram as caravelas de 
Pedro Álvares Cabral e de Vasco da Gama nas suas grandes viagens dos descobrimentos), 
Mosteiro dos Jerônimos igreja de estilo manuelino), Bairro de Alfama (o mais antigo ainda 
com aspecto medieval), Baixa Pombalina (bairro comercial reconstruído após o grande 
terremoto de 1755), Praça do Comércio (uma das mais bonitas da cidade), Praça do Rossio (o 
coração da cidade), Praça dos Restauradores (com o seu obelisco comemorativo da 
restauração da independência), Avenida da Liberdade e a Praça Marquês do Pombal. Tarde 
livre. Jantar. Para esta noite a sugestão é um jantar opcional, numa típica Casa de Fados, ao 
som da música tradicional portuguesa e com danças folclóricas do país. Jantar.  
 
8º.dia: 26 setembro – sábado - LISBOA / FÁTIMA 
Café da manhã. Saída com destino a Fátima, para visita à cidade, incluindo: Aljustrel,Valinhos - 
Casa dos Pastorinhos e da Lucia, Capela das Aparições e Santuário de Nossa Senhora de 
Fátima. Tarde livre. Jantar. À noite participação no Terço e na procissão das velas, na 
Capelinha das Aparições.  
 
9º.dia: 27 setembro – domingo – FÁTIMA / LISBOA / SÃO PAULO 
Café da manhã. Em horário oportuno, traslado ao aeroporto de Lisboa para embarque com 
destino a São Paulo. 
 
 

VALOR DO PACOTE (AÉREO + TERRESTRE) EM DÓLAR AMERICANO POR PESSOA 

Apartamento duplo ..........................................................US$ 3.000,00  

Suplemento para apto. individual......................................US$    480,00    

          

PAGAMENTO: 20% DE ENTRADA, SALDO ATÉ 09 VEZES NO CARTÃO DE CRÉDITO 

DESCONTO ESPECIAL PARA PAGAMENTO À VISTA 

 

Preço calculado para um mínimo de 20 passageiros viajando juntos           

Preço sujeito a alteração sem prévio aviso          
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SERVIÇOS INCLUÍDOS 

• Passagem aérea em classe econômica 

• Hotéis categoria  4 estrelas 

• Refeições conforme programa 

• Ônibus de luxo com ar condicionado 

• Acompanhamento de um representante da agência 

• Gorjetas aos guias e motorista 

• Visitas e entradas conforme programa  

• Taxas de aeroporto  

• Guias locais falando português ou espanhol, 

• Seguro saúde e viagem e Kit viagem 
 

SERVIÇOS NÃO INCLUÍDOS 

• Despesas de caráter pessoal, como, telefonemas, lavanderia, fax, e-mail,frigobar, etc 

• Refeições não previstas no programa e bebidas de modo geral 

• Despesas extras causadas por atrasos nos voos 

• Taxas hoteleiras  

• Tudo o que não estiver como incluído 
 

DADOS PARA DEPÓSITO 

Banco Santander       

Agência 3829       

Conta corrente 13.003582-2     

CNPJ: 13.565.897/0001-42 

Claudio Cardoso Viagens e Turismo Ltda 

 

DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA 

Passaporte válido pelo menos até 06 meses a contar da data de chegada da viagem, Março de 2023. 
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