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Coordenação espiritual: Frei Orestes Serra 

Maio de 2020 – 14 dias 

 

12/05 (ter) – PORTO ALEGRE / PARIS 
Embarque no aeroporto de Porto Alegre em voo para Paris. Companhia aérea e conexões a definir.    
 

13/05 (qua) –   PARIS  
Chegada em Paris no meio da tarde. Recepção e traslado para o hotel. Hospedagem, tempo para 
descanso e jantar.  
 
14/05 (qui) – PARIS 
Café da manhã. Dia inteiro de visitas à Cidade Luz. Iniciaremos visitando a Torre Eiffel (ingresso até 
o segundo nível). Seguiremos para o Trocadero, Champs Elysées, Arco do Triunfo, Jardim de 
Luxemburgo, Pantheon, Opera Garnier. Entraremos na maravilhosa Catedral de Notre Dame, com 
seus vitrais espetaculares. Almoço incluído. Veremos também a Place Vendome, e encerraremos 
nosso passeio em Montmartre, conhecendo a Igreja de Sacre Coeur. Jantar no hotel e à noite 
realizaremos um tour de barco pelo Rio Sena. 
 
15/05 (sex) – PARIS   
Café da manhã. Hoje visitaremos a capela da Medalha Milagrosa, onde celebraremos a MISSA. Em 
seguida visitaremos o Museu do Louvre (ingresso incluído). Almoço incluído. Tarde livre. Jantar no 
hotel.  
 

16/05 (sáb) – PARIS   850km (Trem TGV) LOURDES 
Café da manhã. Traslado para a estação de Montparnasse e embarque em trem de alta velocidade 
TGV (2ª classe) com destino a Lourdes. Chegada na metade da tarde. Traslado para o hotel, 
hospedagem e Jantar. Para os que desejarem, já é possível participar da procissão luminosa.  
 
17/05 (dom) – LOURDES 
Café da manhã. Dia inteiro de visitas ao Santuário de N. Sra. De Lourdes e aos locais ligados à vida 
de Santa Bernardete. Visitaremos a Gruta das Aparições, a Basílica, a Igreja onde Bernardete foi 
batizada, a antiga prisão. Celebração da MISSA em uma das capelas do santuário. Almoço incluído. 
Tarde livre. Possibilidade de realizar o banho nas águas que vertem da gruta, ou outras atividades 
pessoais. Jantar no hotel. Participação da procissão luminosa.  
 

18/05 (seg) – LOURDES  245km   ZARAGOZA  320km MADRI 
Café da manhã. Logo cedo continuaremos viagem seguindo para Zaragoza, onde visitaremos a 
belíssima Catedral-Basílica de Nossa Sra. Do Pilar. Celebração da MISSA. Almoço incluído. À tarde 
seguiremos até chegar à capital espanhola, Madri. Hospedagem no hotel e Jantar. 



 

 

 

19/05 (ter) – MADRI 
Café da manhã e realização de um city tour panorâmico pela capital espanhola, passando pela 
Gran Via, a Plaza de España, onde veremos o monumento de Cervantes e seus famosos 
personagens. Em seguida passaremos pela fonte da Plaza Cibelis, pelo Passeo do Prado e seu 
famoso Museu e pelo Parque do Retiro, além do antigo portão da cidade, a Puerta de Alcalá e a 
Plaza de Toros. Tarde livre para visitas pessoais, como ao Museu do Prado, ou então aproveitar o 
forte comércio local para compras. Jantar no hotel e noite livre. Em seguida assistiremos a um 
espetáculo de Flamenco em uma casa especializada. 
 

20/05 (qua) – MADRI  88km  TOLEDO 
Café da manhã e visita a Toledo, cidade histórica localizada no topo de uma montanha. Esta 
lindíssima cidade medieval foi descrita por Cervantes como “a glória da Espanha”. Conheceremos o 
Alcazar, a Catedral e o Mercado Central. Almoço incluído. No início da tarde retornaremos a Madri, 
e teremos um pouco mais de tempo livre para as últimas compras e visitas. Jantar no hotel.  
 

21/05 (qui) – MADRI  115km ÁVILA   110km  SALAMANCA 
Café da manhã. Nossa viagem segue para Ávila, terra de Santa Teresa. Esta cidade encantadora 
possui uma muralha de 2,5km de extensão, e entre os principais pontos à serem visitados está a 
Catedral em estilo gótico e o Convento da Encarnação, local da conversão de Santa Teresa. 
Celebração da Missa. À tarde seguimos para Salamanca, uma das mais belas e charmosas cidades 
da Espanha. Visitaremos a Plaza Mayor, a igreja barroca de la Clerecia, a Casa das Conhas, a 
Universidade, a Ponte Romana, entre outros locais. Hospedagem no hotel e jantar.  
 

22/05 (sex) – SALAMANCA  390km   FÁTIMA 
Café da manhã. Hoje seguiremos viagem em direção a Portugal. Chegada prevista em Fátima no 
meio da tarde. Hospedagem e tempo para visitar o Santuário. Jantar no hotel.  
 

23/05 (sab) – FÁTIMA  120km  LISBOA 
Café da manhã e visita ao Santuário de Nossa Senhora de Fátima. Celebraremos a MISSA na 
Basílica da Santíssima Trindade junto com peregrinos de todo o mundo. Conheceremos a basílica 
antiga e a nova igreja, construída recentemente. Almoço incluído. Em seguida vamos a Aljustrel, 
povoado nos arredores de Fátima onde viviam os pastores videntes de Nossa Senhora.  No final do 
dia, chegada a Lisboa. Nesta noite teremos um jantar especial, em uma casa típica portuguesa, 
com show de fado.  
 

24/05 (dom) – LISBOA 
Café da manhã e visita à capital portuguesa. Percorreremos a Avenida Liberdade, chegando ao Parque 
Eduardo VII. Seguiremos passando pelo Rossio, a Praça do Comércio, o Padrão dos Descobrimentos, a Torre 
de Belém e o Mosteiro dos Jerônimos. Também faremos uma doce parada em Belém onde os que 

desejarem, poderão degustar o maravilhoso pastel de nata (não incluído). Almoço incluído. À tarde 
celebraremos a MISSA de encerramento da nossa peregrinação da Igreja de Santo Antônio. Jantar no hotel. 

 

25/05 (seg) – LISBOA / PORTO ALEGRE 
Café da manhã e traslado para o aeroporto. Embarque em voo com destino a Porto Alegre. 
Chegada prevista para o início da noite.   



 

 

CC  OO  NN  DD  II  ÇÇ  ÕÕ  EE  SS          GG  EE  RR  AA  II  SS 

PROGRAMA COMPLETO: (aéreo  +  terrestre em apartamento duplo) 
 < preços por pessoa – mínimo 25 passageiros > 

Serviço Valor 

Passagem aérea + taxas de embarque U$ 1.100,00 

Parte terrestre –> em regime de meia pensão €ur 3.100,00 

 Suplemento para apartamento individual  – € 750,00 

(somente para as pessoas que desejam ficar sozinhas no quarto) 

                          

 
 
 

O preço inclui: 
- Passagem aérea de ida e volta com cia aérea a definir 
- Taxas de embarque nos aeroportos 
- Despacho de uma mala de até 23kg por pessoa  
- Hospedagem em hotéis 4 estrelas 
- Regime de meia pensão (café da manhã e jantar) todos os dias 
- Jantar com show de fado em Lisboa 
- 7 almoços durante a viagem, descritos no roteiro 
- serviço de maleteiros (uma mala por pessoa) nos hotéis 
- Serviço de ônibus luxo durante toda a viagem 
- Passeios conforme mencionados no programa 
- Acompanhante da Unitur desde o Brasil 
- Guias locais para as visitas nas cidades indicadas (Paris, Lourdes, Madri, 
Toledo, Ávila, Salamanca e Lisboa) 
- Bilhete de trem TGV de Paris/Lourdes em 2ª classe 
- Ingressos: Torre Eiffel, Museu do Louvre, Catedral e Convento da 
Encarnação em Ávila, Universidade de Salamanca,  Passeio de barco pelo 
Rio Sena em Paris, show de Flamenco em Madri 
- Kit de viagem: Bolsa de viagem, etiqueta de bagagem, porta documentos, 
capa de chuva, etc 
- Seguro de viagem Travel Ace com cobertura de U$ 100 mil Dólares 

O preço não inclui: 
- Passaporte 
- Refeições “a la carte” e bebidas 
- Passeios opcionais 
 
 
 

 
 

Condições de pagamento e inscrições: 
• A inscrição será confirmada mediante o pagamento da taxa de EUR 200,00 (Duzentos Euros) que constitui parte do pagamento 
do pacote, devendo, portanto, ser deduzida no acerto final do mesmo. 

• A passagem aérea poderá ser parcelada no cartão de crédito nas condições em que a cia. aérea estiver operando no período da 
emissão da mesma (neste momento a TAP parcela em até 10x sem juros), o que deverá ocorrer até 60 dias antes da viagem. 

• Há ainda a alternativa de uma cobrança mensal sem juros, ao longo dos meses que antecedem a viagem, que pode ser paga em 
qualquer agência bancária, de valor estabelecido pelo próprio interessado. Estes valores, convertidos em Euros e/ou Dólares no dia 
do pagamento, constituem um crédito que, mensalmente, vão abatendo o valor do pacote. Os interessados nesta modalidade de 
pagamento antecipado mensal deverão entrar em contato com a Unitur o quanto antes. 

• IMPORTANTE: os valores acima, embora exatos, podem sofrer alterações devido a vários fatores que independem da nossa 
vontade, tais como: aumento das tarifas aéreas internacionais, variações bruscas nas cotações cambiais do Dólar e do Euro, etc. 

 


