
PEREGRINAÇÃO ARQUIDIOCESANA AO SANTUÁRIO DE APARECIDA  / SP 

19/66 GRUPO APARECIDA – FREI GALVÃO - AGOSTO 2019  3 dias 

Pe organizador – Pe Fernando Pietranera

Paróquia Imaculado Coração de Maria – Esteio RS

ROTEIRO DA  VIAGEM

30/08 (sex) – PORTO ALEGRE / SÃO PAULO / APARECIDA 
No início da manhã apresentação no aeroporto Salgado Filho para embarque no voo
direto para São Paulo. Traslado em ônibus para Aparecida do Norte. Faremos uma
pequena parada no caminho para um café (não incluso). Visita ao porto de Itaguaçu,
no rio Paraíba do Sul, onde foi encontrada a imagem de Nossa Senhora Conceição
Aparecida em 1717. Passeio de barco - Ingresso Incluso - Em seguida almoço e check
in  no  hotel.  A  tarde  em  horário  a  combinar  sairemos  para  visitação  à  Basílica,
passando pelo nicho, onde esta a imagem original de Nossa Senhora Aparecida, em
seguida através da Passarela da fé visitaremos a basílica antiga. As 18 horas, missa
no Santuário - Hospedagem e Jantar no Hotel.

31/08 (sáb) – APARECIDA
Café  da manhã.  Em horário  oportuno o  grupo se  reunirá  para um momento de
oração  do  terço,  no  recém-inaugurado  Caminho  do  Rosário. Logo  após
voltaremos  para  o  Hotel.  E  em  seguida  sairemos  rumo  a  basílica  para  visitação
Opcional: PASSEIO NO TELEFÉRICO (MORRO DO CRUZEIRO- Ingresso não incluso).
Almoço no hotel. A tarde sairemos para visitação na basílica, onde visitaremos a sala
das  promessas.  Para  quem  desejar  faremos  um  tour  pela  cúpula  da  Basílica.
(Ingresso não incluso) As 18 horas participaremos da missa com o Arcebispo Dom
Jaime  Spengler,  presbíteros  e  todos  os  peregrinos  da  Arquidiocese.  –  Procissão
luminosa. Em seguida retorno e jantar no hotel.

01/09 (Dom) – APARECIDA / GUARATINGUETA / PORTO ALEGRE
Café da manhã no hotel. Manhã para participação da missa com todos os peregrinos
de  Porto  Alegre  às  8  horas,  com  arcebispo  metropolitano,  Dom  Jaime Spengler.
Tempo para visitação ao Santuário Nacional  de Aparecida e compras.  Para quem
desejar,  Opcional:  Memorial  da  Devoção  com  cinema  3D  e  museu  de  Cera.
(Ingresso não incluso) Após o almoço no hotel em horário oportuno seguiremos
para Guaratinguetá para visitação ao seminário Frei Galvão. Logo após traslado para
o aeroporto em São Paulo com voo direto para Porto Alegre.



C O N D I Ç Õ E S  G E R A I SC O N D I Ç Õ E S  G E R A I S

  Valor do pacote aéreo + terrestreValor do pacote aéreo + terrestre  (em Apto duplo)(em Apto duplo) R$ 1.500,00

Suplemento para apartamento individual  -  R$250,00Suplemento para apartamento individual  -  R$250,00

O preço inclui: O preço não inclui:

Passagem aérea desde Porto Alegre com a LATAM Refeições não citadas 

Taxas de embarque nos aeroportos Bebidas

HOTEL NIPPON Passeios opcionais

Pensão completa em todo o roteiro Serviço de guias locais 

Serviço de ônibus executivo S Paulo / Aparecida / 
S Paulo

Lanches em geral

Ingresso , passeio de barco no Porto Itaguaçu 

Kit Viagem Unitur

Seguro de assistência de viagem

Guia Acompanhante desde Porto Alegre

Condições de pagamento e inscrições:

A vista no boleto/cheque ou dinheiro R$ 1.425,00

No cartão de crédito em até 10x R$ 150,00

A inscrição será confirmada mediante o envio da ficha de inscrição e pagamento 
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

OBS. O Tour noturno na basílica  é de responsabilidade do hotel. O cancelamento
do tour não é responsabilidade da UNITUR


