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PROGRAMAÇÃO DIÁRIA: 
 
 
 

01° Dia / 08 maio – Sexta: BRASIL/LISBOA  Comparecimento ao aeroporto 
Internacional para embarque com destino a Lisboa.  Noite a bordo.  
  
02° Dia / 09 maio - Sábado: LISBOA  Chegada ao aeroporto de Lisboa, 
recepção e traslado ao hotel.  Resto do dia livre. Acomodação.  
  
03° Dia / 10 maio – Domingo: LISBOA Café da manhã. Saída para visita a 
cidade de Lisboa, incluindo seus monumentos, praças e avenidas.  Tarde 
livre.  A Noite,  traslado para um restaurante típico local para show de Fado.  
Retorno ao hotel.  Acomodação.  
  
4° Dia / 11 maio - Segunda: LISBOA/FUNCHAL  Café da manhã.  Traslado ao 
aeroporto de Lisboa para embarque em voo com destino a Ilha da Madeira.  
Chegada em Funchal, recepção e traslado ao hotel.  Restante do dia 
livre.  Acomodação.  
    



  
  

5° Dia / 12 maio – Terça: FUNCHAL Café da manhã.  Saída para meio dia de 

visita a cidade, percorrendo pontos de interesse, como:  Mercado com sua 

exposição de peixes, frutos e flores.  Visita a fábrica de bordados, Subida a 

Vila do Monte, onde se tem uma vista maravilhosa da Ilha.   Tempo livre onde 

se poderá fazer uma descida no carro de cesto.  No retorno a Funchal, 

passagem pela Adega de vinhos e Oliveiras.  Tarde livre.  A noite, saída para 

jantar típico, saboreando a famosa espetada madeirense e apreciando o 

folclore da Ilha.  Retorno ao hotel.  Acomodação.  

  

6° Dia / 13 maio – Quarta: FUNCHAL  Café da manhã.  Saída para dia inteiro 

de passeio a Porto Moniz.  Visita a parte oeste da ilha, passando pela Vila de 

Pescadores de Câmara de Lobos.  Pela Costa sul, parada em Cabo Girão 

com altura de 580 metros.  Vila da Ribeira Brava, Porto Moniz que é uma vila 

de pescadores muito conhecida pelas suas piscinas naturais.  Almoço em 

restaurante local.  Após o almoço, retorno a Funchal, passando pelo Mirante 

Véu de Noiva, onde pode ser comtemplada uma maravilhosa queda d´agua.  

Continuação por São Vicente, onde se atravessa a famosa floresta 

Laurissilva, que foi classificada pela UNESCO como Patrimônio Mundial da 

Humanidade.  Chegada a Funchal e acomodação.  

      



  
  

7° Dia / 14 maio – Quinta: FUNCHAL Café da manhã.  Saída em 

direção a Camacha, que é local conhecido pela indústria de vime e 

pelo seu folclore.  Subida até o Pico do Arieiro, local mais alto da Ilha 

com seus 1.818 metros de altitude, onde se pode observar uma 

paisagem montanhosa da ilha.  Descida até o Ribeiro Frio, 

continuação até Faial.  Almoço.  Prosseguimento até Santana, 

conhecida pelas casas cobertas de colmo.  Passando pelo Porto da 

Cruz, Portela e Machico, onde desembarcaram os primeiros 

navegadores.  chegada a Funchal.  Acomodação.  

  

 8° Dia / 15 maio – Sexta: FUNCHAL/LISBOA  Café da manhã. No 

horário indicado, traslado ao aeroporto para embarque com destino a 

Lisboa.  Chegada, recepção e traslado ao hotel.  Acomodação.  

  

9° Dia / 16 maio –  Sábado: LISBOA/RIO DE JANEIRO  Café da 

manhã no hotel e traslado ao aeroporto de Lisboa para embarque 

com destino ao Rio de Janeiro.  

  



  
  

10° Dia / 17 maio – Domingo:  Chegada em nosso país  Chegada em 

nosso país, ficaremos com saudades desta viagem inesquecível e 

das amizades tão importantes que fizemos.  A RDC Tour agradece a 

sua preferência e espera  tê-los conosco sempre  nos momentos 

mais agradáveis da sua vida! 

 

www.rdctour.com 
           +33 6 63 36 46 39 



  
  

VENHA VIVER ESSA EXPERIÊNCIA 
INESQUECÍVEL COM A           

 
 
 

Estamos esperando o seu contato! 
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