
 

 

Peregrinação aos santuários europeus 

 

Padre André Ricardo Lopes – Paróquia Nossa Senhora Salete 

Organização: Sidmar Rech – Erechim/RS 

 

 

15/09 (dom) – PORTO ALEGRE / LISBOA  

Apresentação no aeroporto de Porto Alegre e embarque com destino a Lisboa. Companhia aérea a 

definir.  

16/09 (seg) – LISBOA / GENEBRA  

Chegada em Lisboa no meio da manhã e conexão para Genebra, onde chegaremos no final da 

tarde. Recepção e traslado para o hotel. Jantar.  

17/09 (ter) – GENEBRA 195km LA SALETE  

Café da manhã. Faremos um passeio pelos principais pontos acompanhados de um guia local. Entre 

tantas belas paisagens, veremos o Jato d'Água que surge desde o Lago Genebra e o famoso relógio 

das flores. No meio da tarde seguiremos para o Santuário de La Salete. Chegada, hospedagem e 

jantar.  



 

 

18/09 (qua) – LA SALETTE  

Café da manhã e dia inteiro dedicado às devoções a Nossa Senhora de La Salete, com celebração da 

Missa, procissão e tempo livre. Almoço e jantar incluídos.  

19/09 (qui) – LA SALETTE 68km GRENOBLE 575km (trem) PARIS  

Café da manhã e traslado para a estação de trem de Grenoble onde embarcaremos em trem rápido 

com destino a Paris. Chegada no meio da tarde, recepção e visita a Torre Eiffel, com subida até o 

segundo nível. Hospedagem e jantar no hotel.  

20/09 (sex) - PARIS  

Após café da manhã, saída para visitar a Cidade Luz. Realizaremos um tour completo visitando a 

Catedral de Notre Dame, Pont Neuf, Hotel de Ville, Museu do Louvre (visita externa), Grandes 

Boulevards, a Praça da Concórdia, Arco do Triunfo, entre outros e a beleza do Rio Sena. No final da 

tarde, visita ao bairro de Montmartre, com tempo para compras, e quem desejar pode visitar a 

Igreja de Sacre Coeur. Jantar. À noite, realização de um passeio noturno de barco pelo Rio Sena.  

21/09 (sab) – PARIS (Palácio de Versalhes)  

Café da manhã e visita ao Palácio de Versalhes, com seus jardins suntuosos e arquitetura 

deslumbrante. No final da manhã, retorno a Paris e tarde livre para compras e atividades pessoais. 

Jantar no hotel.  

22/09 (dom) – PARIS 850km (Trem) LOURDES  

Café da manhã e visita a Igreja da Medalha Milagrosa, com celebração da Missa. Traslado para a 

estação de trem. Embarque em trem rápido TGV com destino a Lourdes, chegada prevista em 

Lourdes para o final da tarde. Recepção e traslado para o hotel. Jantar.  

23/09 (seg) – LOURDES  

Café da manhã e celebração da Missa. Em seguida visitaremos alguns dos locais ligados à vida de 

Santa Bernardete, sua casa natal, a prisão, etc. Visita à Gruta da Aparição. Tempo livre para 

devoções pessoais, para o banho nas águas que vertem da gruta, ou então para compras. Jantar no 

hotel. À noite, participação da Procissão Luminosa.  

24/09 (ter) – LOURDES 153km TOULOUSE / LISBOA 120km FÁTIMA  

Café da manhã e traslado para o aeroporto de Tolouse. Embarque em voo direto para Lisboa. 

Chegada, recepção e traslado para Fátima. Hospedagem e jantar no hotel.  

25/09 (qua) – FÁTIMA  

Café da manhã. Visita ao Santuário, com a nova Igreja, e a antiga Basílica. Celebração da MISSA às 

12h30 na Capelinha das Aparições junto com peregrinos de todo o mundo. Almoço no hotel. À 

tarde iremos para Aljustrel, visitar o povoado onde viviam os três pastorinhos videntes. Jantar no 

hotel. À noite, participação do Rosário Luminoso.  



 

 

26/09 (qui) – FÁTIMA 23km BATALHA 23km ALCOBAÇA 15km NAZARÉ 120km LISBOA  

Café da manhã. Seguiremos para Batalha, onde está um dos mais belos mosteiros góticos em 

território português (entrada inclusa). Saindo de Batalha, o caminho leva até Nazaré, onde 

encontraremos belíssimas falésias e o mar com suas ondas gigantes. Tempo livre para almoço. 

Depois desta visita, segue-se para o mosteiro cisterciense de Alcobaça, tido como um dos mais bem 

preservados na Europa. Esta importante abadia guarda as duas mais belas sepulturas góticas em 

Portugal, onde repousam D. Pedro I e Dona Inês de Castro, protagonistas de uma bela e trágica 

história de amor (entrada inclusa). Chegada em Lisboa no final da tarde.  

27/09 (sex) – LISBOA  

Café da manhã. visita pela capital portuguesa, com destaque para a Praça do Comércio, o Rossio 

(coração de Lisboa), a Rua Augusta, a Praça dos Restauradores, a Av. da Liberdade, a Praça Marquês 

de Pombal e o Parque Eduardo VII. Nossa manhã termina na Catedral e na Igreja de Santo Antônio e 

segue um pequeno passeio a pé por Alfama, um dos mais característicos bairros de Lisboa. À tarde, 

faremos um passeio ao longo do Tejo até Belém. Esta é a zona mais ocidental da cidade, onde 

podemos admirar a Torre de Belém, um dos símbolos da cidade e do país, e conhecer a igreja do 

Mosteiro dos Jerônimos, um dos mais imponentes símbolos dos Descobrimentos portugueses, cuja 

igreja é dedicada a S.ª Maria de Belém. Jantar em restaurante típico, com show de fado.  

28/09 (sab) - LISBOA / PORTO ALEGRE  

Café da manhã. Traslado para o aeroporto e embarque em voo para Porto Alegre. Chegada prevista 

para o início da noite. 


