PEREGRINAÇÃO AO SANTUÁRIO DE APARECIDA
Coordenador Espiritual: Pe. Reinoldo José Jantsch
Paróquia Santa Rita – Nova Santa Rita / RS
Seja bem-vindo à cidade de Aparecida!
Para a maioria das pessoas que visitam Aparecida, o principal motivo da visita é o religioso: visitar o
Santuário Nacional, passar aos pés da imagem de Nossa Senhora Aparecida, participar de uma
Missa, pagar promessas. Depois, passear e fazer compras.
No Santuário Nacional, há lugares que merecem ser visitados: a Torre Brasília, onde estão o Museu e
o Mirante; o Subsolo com amplo salão, onde o romeiro pode descansar, tomar um lanche e se
emocionar com a Sala das Promessas; o Presépio, o Centro de Apoio aos Romeiros e o Memorial da
Devoção Nossa Senhora Aparecida (Museu de Cera e Cine Padroeira).
Pela Passarela chega-se ao Centro histórico, à Basílica Velha, ao Memorial Redentorista, onde está o
túmulo do Padre Vitor Coelho de Almeida.
E tem mais: o Morro do Santo Cruzeiro, onde você pode ir à pé, meditando as estações da Via Sacra
ou ir pelo teleférico que liga a Basílica Nova ao topo do Morro do Cruzeiro; o Porto Itaguaçu (lugar
onde, em 1717, foi encontrada a imagem de N. Sra. Aparecida); a Feira, O Seminário Bom Jesus,
onde se hospedaram os papas João Paulo II e Bento XVI e onde, recentemente, esteve o papa
Francisco.
21/01 (SEG) – PORTO ALEGRE / SÃO PAULO / APARECIDA/ CANÇÃO NOVA
Apresentação no aeroporto Salgado Filho no ínicio do dia, para embarque no voo direto para São
Paulo. Chegada e traslado em direção a Aparecida. Durante percurso, parada para o passeio de barco
nas águas do Rio Paraíba do Sul, onde foi encontrado a Imagem de Nossa Senhora. Continuação em
direção ao hotel. Almoço e hospedagem. Em horário combinado, saída em direção a Canção Nova em
Cachoeira Paulista para visita e celebração da Missa e oração do terço. Ao final da tarde, retorno ao
hotel em Aparecida. Jantar e tempo livre.
22/01 (TER) – APARECIDA
Café da manhã no hotel. Encontro com o acompanhante da Unitur e saída para continuação das
visitas, com a PASSARELA DA FÉ, BASÍLICA VELHA (centro Histórico) e no Santuário faremos a
visitação a Sala das Promessas e a sala das velas. Retorno ao hotel para almoço. À tarde continuação
dos passeios opcionais (ingressos não incluídos) com a Torre da Basílica, a Cúpula, Memorial da
Devoção onde há o Museu de Cera e o Cine Padroeira; o Morro do presépio. Missa às 18h e logo
após, procissão. Jantar no hotel.
23/01 (QUA) – APARECIDA/ GUARATINGUETÁ / PORTO ALEGRE
Café da manhã no hotel. Liberação dos quartos e saída em direção a Guaratinguetá para visita com
guia local ao Seminário do Frei Galvão. Continuação em direção a Fazenda da Esperança com
celebração da Santa Missa. Após almoço, traslado em direção ao aeroporto para retorno com destino
a Porto Alegre. Chegada e fim da nossa viagem. Até a próxima!

CONDIÇÕES GERAIS
PROGRAMA COMPLETO: (aéreo + terrestre em apartamento duplo)
< preços por pessoa – mínimo 27 passageiros >
Serviços
Valor do pacote aéreo + terrestre

Valor

R$ 1.850,00

Suplemento para apartamento individual –R$ 300,00
(somente para as pessoas que desejam ficar sozinhas no quarto se houver disponibilidade)

- O preço inclui:
- O preço não inclui:
*Passagem aérea desde Porto Alegre
 Refeições não citadas
*Taxas de embarque nos aeroportos
 Bebidas
*HOTEL RAINHA DO BRASIL ou similar
 Passeios opcionais
*Pensão completa em todo o roteiro
*Guia local em Guaratinguetá
*Ingresso para o passeio de barco
*Kit de Viagens Unitur
*Seguro de assistência de viagem
*Acompanhante da Unitur desde Porto Alegre
 Condições de pagamento e inscrições:
 À vista no boleto/dinheiro ou cheque R$ 1.720,00
 10 parcelas de R$185,00 no cartão de crédito/cheques
 A inscrição será confirmada mediante o preenchimento da ficha de inscrição no site
www.unitur.com.br
 IMPORTANTE: os valores acima, embora exatos, podem sofrer alterações devido a vários fatores
que independem da nossa vontade. O Cancelamento da viagem está sujeito a penalidades da
Companhia Aérea, hotéis e demais fornecedores.

