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Especial Ilha da Madeira e Lisboa 
9 Dias / 8 Noites 

Saída: Diárias 

30 anos de experiência e qualidade! 

  Os primeiros turistas visitavam a Ilha da Madeira para escapar dos Invernos tempestuosos, aproveitar os benefícios 

das paisagens naturais, da comida saudável e da boa hospitalidade, hoje procuram o destino para se recuperarem do 

stress, de problemas de saúde ou simplesmente para ter férias relaxantes.  

 

1º Dia – ... / Ilha da Madeira 
Chegada a Ilha da madeira, recepção e traslado ao hotel. 

Dependendo do horário de chegada, neste dia terá a consulta com o médico e nutricionista especialistas em Ayurveda.   
Para começar a relaxar, faça uma sessão de Yoga Nidra na parte da tarde. Jantar e hospedagem. 
 

2º Dia – Ilha da Madeira 
Comece o dia com uma sessão de Yoga / Qi-Gong, na sequência aproveite o café da manhã no hotel e faça um dos 
tratamentos personalizados de Ayrveda. Após o almoço, saída para passeio com duração média de 4 horas por Funchal 
e Monte. Retorno ao Hotel, jantar e hospedagem. 
 

3º Dia – Ilha da Madeira 
O dia com uma sessão de Yoga / Qi-Gong, seguida pelo café da manhã no hotel e tratamento personalizado de 
Ayurveda. Após o almoço tempo livre e sessão de Yoga Surya Namaskara. Jantar e hospedagem. 
 

4º Dia – Ilha da Madeira 
Após a sessão de Yoga / Qi-Gong, aproveite o café da manhã e o tratamento personalizado de Ayurveda. Após o 
almoço participe do Workshop de Ayurveda. Jantar e hospedagem. 
 
5º Dia – Ilha da Madeira 
Após a sessão de Yoga / Qi-Gong, aproveite o café da manhã e o tratamento personalizado de Ayurveda. Após o 

almoço tempo livre e curso de culinária. Jantar e hospedagem. 

 
6º Dia - Ilha da Madeira 
Após a sessão de Yoga / Qi-Gong, aproveite o café da manhã e o tratamento personalizado de Ayurveda. Após o 
almoço, consulta final com o médico especialista em Ayurveda e sessão de Yoga Nidra. Jantar e hospedagem. 
 

7º Dia – Ilha da Madeira / Lisboa 

Após a sessão de Yoga / Qi-Gong, café da manhã no hotel. Hospedagem disponível até às 11h00. No horário oportuno, 

traslado ao aeroporto da Ilha da Madeira para voo (não incluído) a Lisboa. Chegada e traslado ao Hotel em Lisboa. 
Restante do dia livre. Hospedagem. 
 
8º Dia – Lisboa 

Após café da manhã, aproveite o dia para passear pela encantadora Lisboa (passeio não incluído). Alguns pontos 
imperdíveis da cidade são: Castelo de São Jorge, Monumento do Descobrimento, Torre de Belém (nesta região fica uma 

DIFERENTES VISÕES, DIFERENTES CULTURAS.  NÓS SABEMOS ONDE FICA O EXÓTICO DE CADA PARTE DO MUNDO. 
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das primeiras lojas do tradicional pastel de Belém, que por lá é chamado de pastel de nata), Mosteiro dos Jerónimos, 
Praça do Comércio, Alfama que é uma das áreas mais antigas da cidade. Hospedagem. 
 

 
9º Dia – Lisboa 
Hospedagem até às 11h00, em horário oportuno, traslado ao aeroporto e fim dos nossos serviços. 

 
 
 
 

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES 

Opção Cidade Hotel Acomodação Categoria 

1 
Ilha da Madeira Alpino Atlântico Vista Mar Primeira 

Lisboa Turim Lisboa Standard Primeira 
 

 

 

 

 

PARTE TERRESTRE 

EUR = Euro / R$ = Real 

Opção Validade 

Em EUR Em R$ 

Por pessoa Por pessoa 

Quarto Duplo 
Quarto 

Individual 
Quarto Duplo 

Quarto 
Individual 

1 01Set´20 a 30Abr´21 1.994 2.550 12.542 16.040 

À incluir imposto 

OBS: Todos os preços publicados devem ser previamente consultados, pois estão sujeitos à disponibilidade e alteração 
sem aviso prévio. Os preços são de referência e POR PESSOA em Reais, considerando o câmbio de EUR 1 = 6,29 da 
data de 01/07/2020 e estão sujeitos à variação cambial. 

 

 
 

O que inclui: 
- 06 (seis) noites de hospedagem com pensão completa na Ilha da Madeira (café da manhã, almoço com salada e 
legumes ayurvédicos em que não inclui peixe ou carne e jantar comporto por 1 prato principal de legumes e sopas 
aurvédicos); 
- 02 (duas) noites de hospedagem com café da manhã em Lisboa; 
- Traslados de chegada e saída em serviço privativo com assistência em idioma português; 
- 06 (seis) sessões de Yoga / Qi-Gong pela manhã; 
- 02 (duas) sessões de Yoga Nidra na parte da tarde; 

- 01 (uma) Sessão de Yoga Surya Namaskara na parte da tarde; 
- 01 (uma) Sessão de Meditação na parte da tarde; 
- 01 (uma) Consulta Inicial e 01 Consulta final com Médico Especializado em Ayuverda; 
- 01 (uma) Consulta com nutricionista Especializado em Ayuverda; 
- 06 (seis) tratamentos personalizados de Ayurveda; 
- 01 (uma) workshop de Ayurveda; 
- 01 (uma) curso de culinária; 

- 01 (um) City tour de 4 horas Funchal e Monte em serviço privativo; 
- Seguro viagem GTA FULL por 09 (nove) dias – Coberturas e valores válidos para passageiros com até 70 anos de 

idade. Acima disso, favor nos consultar sobre diferença de preços e/ou redução de cobertura. 
 
 
 

O que não inclui: 
- Passagem aérea; 
- Passaportes e vistos consulares; 
- Taxas de embarque, combustível e governamentais; 
- Passeios opcionais e/ou sugeridos; 

- bebidas (exceto café da manhã); 
- Extra de ordem pessoal como telefonemas, lavanderia, gorjetas em geral e etc; 
- O que não estiver especificado como incluído. 
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Informações Gerais: 
Formas de Pagamento 
· Para solicitação de reserva, deverá ser efetuado depósito da entrada no valor de 30% do pacote. Esse deverá ser feito 
em R$ (reais) convertido pelo câmbio do dia; 

· Após a terceira (3ª) alteração no roteiro, será cobrado um sinal de reserva no valor de US$ 300. 
· Após a confirmação da reserva, o valor total poderá ser pago à vista, financiados em cartão de crédito (Mastercard, 
Visa ou Dinners) ou em cheques pré-datados (pessoa física), ambos sujeitos a aprovação de crédito.  
 
* Entrada de 30% (trinta por cento) à vista em depósito. 
Saldo em até 05 (cinco) parcelas iguais no cheque pré-datado ou cartão de crédito (Mastercard, Visa ou Diners).  
Para cartão Amex, cartões corporativos ou emitidos no exterior – somente à vista. 

 
Quando o recebimento for feito com menos de 30 dias antes do embarque:  
* Entrada de 40% (quarenta por cento) à vista em depósito  

Saldo em até 03 (três) parcelas iguais no cartão de crédito (Mastercard, Visa ou Diners).  
 

· Todas as formas de pagamento deverão ser pagas em reais convertidas ao câmbio do dia; 
· Caso o cliente decida cancelar o pacote, será retido 50% do valor da entrada para despesas e custos operacionais 
considerando a cláusula de cancelamento/alteração/transferência de serviços - pelo cliente do Contrato de 
Intermediação de Serviços Turísticos da Raidho Tour Operator. 

· Estas condições podem ser substituídas ou complementadas conforme o contrato de intermediação de serviços 
turísticos que será apresentado na solicitação da reserva; 
· Consulte-nos sobre Dados Bancários e outras formas de pagamento.  
 

Dados bancários 
Banco Itaú - Ag 0399 / Cc 36 538 -6 
Banco do Brasil - Ag 4328-1 / Cc 690862-4 
CNPJ -64.521.354/0001-64  
Raidho Turismo Viagens Ltda 

 
 

Observações Importantes 
- Verifique Condições Gerais de cobertura do Seguro de Viagem GTA FULL incluído no pacote clicando aqui 
- Consulte condições específicas dos países envolvidos no roteiro; 
- O passaporte deve ter validade mínima de 06 (seis) meses a contar a partir da data de retorno ao Brasil; 
- Passageiros com outra nacionalidade (que não brasileira), deverão entrar em contato com as Embaixadas dos países 
envolvidos no roteiro, para averiguar a necessidade de visto ou outra documentação específica;  

- O passageiro é inteiramente responsável pela obtenção dos documentos necessários para a viagem; 
- O passaporte deverá ter amplo espaço para os carimbos e/ou selos que serão colocados pelos oficias de imigração 
dos países a serem visitados, sob pena de ser impedido de embarcar na apresentação no aeroporto;  
- É de responsabilidade exclusiva do passageiro a conferência de sua documentação. O nome a ser impresso na 
passagem aérea deverá estar em perfeita adequação ao nome constante no passaporte; 
- Idade mínima para este roteiro 18 anos; 
- O receptivo local reserva-se o direito de alterar a ordem dos serviços quando necessário; 
Todos os preços e formas de pagamento expressos neste documento estão sujeitos a alterações sem prévio aviso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://gtaassist.com.br/condicoes-gerais/sompo.pdf
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DOCUMENTOS 

IMPORTANTES 
(para brasileiros) 

EUROPA 

                

            

PASSAPORTE 

 
Válido por pelo menos 6 meses da data de retorno ao 

Brasil 

VISTO 

 
A partir de 2022, passageiros com passaporte 

brasileiro que viajarem para a Europa deverão 

preencher eletonicamente a permissão especial 

denominada EITAS e efetuar o pagamento da taxa. O 

documento é válido por três anos, a menos que a 

validade do passaporte termine antes. 

https://www.etiasvisa.com/es 
Certificado 

Internacional de Vacina 

contra Febre Amarela 
 

Seguro Viagem 

 
É necessário emissão de seguro viagem com 

cobertura mínima de € 30.000 conforme “Tratado de 

Schengen” 

 

                     - obrigatório     - não obrigatório 

 
 

 

 

https://www.etiasvisa.com/es

