SANTUÁRIOS MARIANOS – FRANÇA, ESPANHA E PORTUGAL
SAÍDA 26 / maio / 2020 – 20 DIAS
01º Dia 26/mai (ter) – SÃO PAULO / PARIS - Apresentação no aeroporto em São Paulo com destino à Paris.
02º Dia 27/mai (qua) – PARIS – Chegada, recepção, acomodação e jantar no hotel.
03º Dia 28/mai (qui) – PARIS - Após café da manhã, saída para visita à Igreja da Medalha Milagrosa, visita à
capela de Santa Catarina Labouré e ao relicário de São Vicente de Paulo (Missa), visita panorâmica da cidade
luz: Catedral de Notre Dame (visita externa) Palácio dos Inválidos, com o túmulo de Napoleão, Torre Eiffel
(parada), Praça do Trocadero, Arco do Triunfo, Champs Elisées e Sacre Coeur. Restante do dia livre. À noite
Cruzeiro com jantar pelo Rio Sena.
04º Dia 29/mai (sex) – PARIS / LISIEUX (Santa Terezinha) / PARIS – Após café da manhã, saída para Lisieux; dia
inteiramente dedicado ao Santuário Carmelo de Santa Terezinha do Menino Jesus (Missa) e visita à Casa
Paterna. Ao final da tarde retorno à Paris. Jantar no hotel.
05º Dia 30/mai (sáb) - PARIS / NEVERS / PARIS – Após café da manhã, saída para Nevers, visita ao Convento
de Saint Gildard, onde está exposto o corpo de Santa Bernadete. Às 15hs retorno para Paris. Jantar no hotel.
06º Dia 31/mai (dom) – PARIS / LOURDES – Café da manhã no hotel. Saída para aeroporto embarquem em
voo com destino a Lourdes. Recepção e Traslado a Casa de Acolhida
DURANTE O PERÍOLDO DE PERMANÊNCIA EM LOURDES TODOS OS SERVIÇOS SERÃO REALIZADOS PELA
ORGANIZAÇÃO DO ENCONTRO.
07º Dia 01/jun (seg) – LOURDES – Treinamento – Voluntariado (01)
08º Dia 02/jun (ter) – LOURDES – Voluntariado (02)
09º Dia 03/jun (qua) – LOURDES – Voluntariado (03)
10º Dia 04/jun (qui) – LOURDES – Voluntariado (04)
11º Dia 05/jun (sex) – LOURDES / BARCELONA – Café da manhã. Em horário a ser definido saída para Barcelona.
Chegada ao hotel, alojamento e jantar.
12º Dia 06/jun (sáb) – BARCELONA / MONTSERRAT / BARCELONA – Após café da manhã, saída para o santuário
Mosteiro de Montserrat (Missa), centro espiritual e devoção do povo catalão. Aninhado dentro do parque
natural da montanha de Montserrat é abrigado entre suas rochas. Após Retorno para Barcelona, saída para
city tour e visita a Catedral da Sagrada Família. Jantar.
13º Dia 07/jun (dom) – BARCELONA / TORRECIUDAD / ZARAGOÇA – Após café da manhã, saída para o
santuário de Nossa Senhora de Torreciudad, chegada e visita ao Santuário. Saída para City tour pelo centro de
Zaragoza e visita a Catedral de Nossa Senhora do Pilar (Missa). Alojamento e jantar. Após seguiremos ao hotel,
acomodação e jantar.
14º Dia 08/jun (seg) – ZARAGOÇA/TOLEDO – Após café da manhã. Saída para Toledo, antiga capital espanhola,
patrimônio mundial da humanidade e como descreveu Cervantes a “glória da Espanha”. A parte antiga da
cidade está situada no topo de uma montanha, cercada em três lados por uma curva do Rio Tejo.Visita ao
Centro Histórico e a Catedral, que é a Igreja Primaz da Espanha. Acomodação e jantar.
15º Dia 09/jun (ter) – TOLEDO / ÁVILA / MADRID - Após café da manhã. Visita incluindo o Alcázar e o
Zocodover, seu mercado central. Tempo livre. Após saída para Ávila, onde visitaremos os principais pontos
relacionados à Santa Teresa de Ávila e São João da Cruz e o Convento de Santa Tereza (Missa). Após seguiremos
para Madrid. Chegada ao hotel, alojamento e jantar.

16º Dia 10/jun (qua) – MADRI – Após café da manhã. Passeo Del Prado com seu famoso Museu e Iglesia de
Nuestra Senora de Almudena (padroeira da Espanha) (Missa). Visita panorâmica da cidade: Puerta Del Sol, Plaza
Maior, Gran Via (principal da cidade), Plaza de Espanha, onde se encontra o Monumento à Cervantes, Plaza
Cibeles Tarde livre para atividades pessoais. Jantar no hotel.
17º Dia 11/jun (qui) – MADRID / LISBOA / FÁTIMA – Após café da manhã. Embarque no aeroporto de Madrid
com destino a Lisboa/Fátima. Chegada, E vista à Aljustrel, local onde residiam os pastorinhos à época das
aparições e o Campo dos Pastores. Em seguida visita ao Santuário de Fátima e o túmulo dos três pastorinhos.
Acomodação e Jantar no hotel. À noite procissão das Velas.
18º Dia 12/jun (sex) – FÁTIMA / BATALHA / ÓBIDOS / LISBOA – Café da manhã no hotel. Visita a Capela das
Aparições, onde Nossa Senhora apareceu aos três pastorinhos em 1917 (Missa). Tempo livre para meditações.
Após rumaremos para a vila da Batalha onde visitaremos o Mosteiro da Batalha, este monumento foi
considerado Patrimônio Material da Humanidade em 1987, é considerado uma das maravilhas nacionais. Após
seguiremos em direção a Óbidos – visita a pé pelas ruas estreitas e pequenas praças, a fim de conhecer essa
belíssima cidade medieval. Em seguida rumaremos para Lisboa. Acomodação e jantar em uma Casa de Fado.
19º Dia 13/jun (sáb) – LISBOA – Café da manhã e visita a Igreja e Casa de Santo Antônio (Missa). Em seguida
visita panorâmica da cidade: a Praça do Comércio, Rossio, Baixa dos Sapateiros, Estação dos Comboios, Torre
de Belém, Alfama, Avenida da Liberdade, a Praça Marques de Pombal, e Mosteiro dos Jerônimos com Ingresso
Incluso. Tarde livre. Jantar no hotel.
20º Dia 14/jun (dom) - LISBOA / SÃO PAULO – Café da manhã. Em horário previamente marcado, embarque
no aeroporto de Lisboa com destino à São Paulo. Fim dos nossos serviços. Obrigado por ter escolhido a
Peregrinus/Itiquira.
CONDIÇÕES GERAIS
SERVIÇOS INCLUÍDOS – Passagem aérea ida e volta em classe econômica (tarifa promocional de grupo); Ônibus de luxo equipado com as mais
modernas instalações; Hospedagem em hotéis de categoria turística superior - regime de meia pensão (café da manhã e jantar) exceto nos dias
livres; Serviço de maleteiros nos hotéis (1 mala grande por pessoa); Guia acompanhante durante todo o roteiro; Guia local conforme o roteiro Gorjetas para o motorista e para o guia. Taxa de embarque no Cruzeiro. Taxa de embarque nos aeroportos. Seguro viagem. Transfer: Paróquia x
Guarulhos x Paróquia.
SERVIÇOS NÃO INCLUÍDOS – Bebida. Entradas não expressamente mencionadas. Taxa turística em hotéis. Tudo que não estiver especificado no item
"Serviços Incluídos”.
PREÇOS – Calculados em dólar americano no câmbio turismo. Os preços ou tarifas indicadas no folheto podem variar em função da data da cotação
e /ou algum evento especial, bem como, quando for o caso em razão da variação ou aumentos autorizados pelas entidades competentes. Os preços
foram calculados para grupo indo e voltando na mesma data. Qualquer alteração será cobrada multa de US$ 200 (duzentos dólares) mais a diferença
tarifária quando houver.
CONCORDÂNCIA - Ao efetuar a inscrição, o passageiro declara concordar com todos os termos e condições gerais. Atende aos princípios do código
de Defesa do Consumidor, sem prejuízo do previsto em Deliberação Normativa EMBRATUR 161/85, que regula as relações entre as agências de
viagens e os usuários de seus serviços e encontra-se a disposição dos passageiros na agência.
NOTAS -O Passaporte é o documento necessário para brasileiros. O mesmo deve estar com validade mínima de seis meses após termino da viagem.
Para estrangeiros além do documento acima é necessário portar o RNE válido. O programa, horários de voos, tarifa aérea utilizada e dias de visitas,
estarão sujeitos à alteração sem prévio aviso caso seja necessário para melhor andamento da viajem, sem prejuízo para o passageiro. Programa
elaborado em maio de 2016. Grupo mínimo de 28 passageiros.
IMPORTANTES - O menor viajante desacompanhado dos pais ou de um dos pais, deverá ter autorização especial do Juizado de Menores ou Polícia
Federal, autorizando a saída do Brasil.

