
PEREGRINAÇÃO AOS SANTUÁRIOS DE PORTUGAL, ESPANHA E ITÁLIA

Outubro de 2020 – 15 dias

Coordenadores: Pe. André Mendes e Pe. Marcos Denck

16/10 (SEX) – FOZ DO IGUAÇU / SÃO PAULO / LISBOA
Embarque em Foz do Iguaçu no voo com destino a Lisboa. Conexão em São Paulo em companhia aérea a
definir. 

17/10 (SAB) – LISBOA 
Chegada em Lisboa no final da manhã. Recepção e traslado ao hotel. Tempo livre para descanso. Jantar.

18/10 (DOM) – LISBOA
Café da  manhã no hotel.  Saída  para  city  tour  passando pelo Bairro Baixa  reconstruída após o  grande
terremoto de 1755. Visita a Praça do Rossio, Teatro Nacional, Estação de Comboios (trens) e a Augusta (rua
de pedestres) que além de restaurantes e tradicionais cafés liga o Rossio a imponente Praça do Comércio.
Em Alfama apreciaremos antigas construções. Celebração da Missa na Igreja de Santo Antônio. No famoso
bairro  de  Belém  ponto  de  onde  partiam  as  caravelas,  visita  a  Torre  de  Belém  e  o  Padrão  dos
Descobrimentos  (Monumento  Infante  D.  Henrique),  homenagem aos  heróis  da  navegação  portuguesa.
Visitaremos o Mosteiro dos Jerônimos, onde estão os túmulos de Vasco da Gama e Camões e vista da Ponte
25 de Abril inaugurada sobre o rio Tejo em 1966 e liga Lisboa a cidade de Almada. Visita à famosa Casa dos
Pastéis de Belém, com tempo para os que desejarem tomar um café acompanhado desta iguaria. Retorno
ao hotel jantar e pernoite.

19/10 (SEG) - LISBOA 120KM FÁTIMA 
Café da manhã. De  ônibus  seguiremos  para  Fátima.  Visita  ao  Santuário  e  participação  da  Missa  dos
Peregrinos as 12h30 na Capelinha das Aparições. A tarde iremos até o pequeno povoado de Aljustrel, onde
viviam os três  pastores videntes.  Hospedagem e  Jantar.  Para  os  que desejarem, poderão participar  do
Rosário Luminoso no Santuário. 

20/10 (TER) – FÁTIMA  195km   PORTO 
Café da manhã no hotel e saída em direção ao norte de Portugal, chegando à belíssima cidade do Porto .  A
cidade do Porto é um conjunto arquitetônico de valor excepcional classificado Patrimônio da Humanidade
em 1996. Destaque para a Sé episcopal, de origem medieval, Avenida dos Aliados, a monumental Torre dos
Clérigos, Avenida da Boavista, Bairro da foz, Ponte de ferro D. Maria (construída por Eiffel). Tempo para
almoço (não  incluído)  no cais  de  Gaia.  Visita  de  uma cave de vinhos do Porto e  degustação incluída.
Realização de um passeio de barco no rio Douro, numa réplica de um barco Rebelo, que permite uma
maravilhosa vista da cidade do Porto. Estes barcos faziam o transporte das barricas do vinho do Porto das
quintas, onde era produzido, até Gaia e Porto, onde eram armazenados e comercializados. Jantar no hotel.

21/10 (QUA) –  PORTO  215km   SANTIAGO DE COMPOSTELA
Café da manhã. De ônibus seguiremos para a Espanha, chegando a Santiago de Compostela, cidade símbolo
das peregrinações e  destino de milhares de caminhantes  todos os  anos que percorrem o Caminho de



Santiago. Chegada e encontro com nosso guia local para a realização de um tour a pé,  tendo como atração
principal a grande Catedral com suas quatro fachadas, onde está o corpo do Apóstolo São Tiago, e suas
relíquias. Celebração da MISSA. Hospedagem no hotel e jantar. 

22/10 (QUI) – SANTIAGO DE COMPOSTELA   498km   ÁVILA 
Café da manhã no hotel. Seguiremos rumo a 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. No final do
dia, hospedagem no hotel e jantar. 

23/10 (SEX) – ÁVILA  105km   MADRI 
Café da manhã. De ônibus seguiremos para a capital espanhola, Madri.Chegada 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.  Jantar no hotel. Em seguida assistiremos a um espetáculo de Flamenco
em uma casa especializada.

24/10 (SAB) – MADRI  88km  TOLEDO  88km   MADRI 
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. Tempo livre para almoçar. No início da tarde retornaremos a Madri, e teremos um
pouco mais de tempo livre para as últimas compras e visitas. Jantar no hotel. 

25/10 (DOM)  - MADRI  /  ROMA   185km  ASSIS
Café da manhã e traslado para o aeroporto. Embarque em voo para Roma. Chegada, recepção e  ida de
ônibus para Assis. Chegada, hospedagem no hotel e jantar. 

26/10 (SEG) - ASSIS 180KM ROMA
Café da manhã. Visita à Basílica de Santa Maria dos Anjos com celebração da Missa. Em seguida subiremos
para o Monte Subásio, na parte antiga de Assis, com visita à Basílica de São Francisco, onde encontra-se o
túmulo do santo. No meio da tarde, viagem de ônibus para Roma. Chegada, hospedagem e jantar.

27/10 (TER) - ROMA
Café da manhã. Iniciaremos nosso dia visitando o Vaticano, com a Basílica de São Pedro, onde veremos seus
altares, obras de arte (entre elas a Pietá) e o subsolo onde encontram-se os túmulos dos papas. Para os que
desejarem, será possível subir até a cúpula da Basílica (ingresso não incluído). À tarde iremos até a Basílica
de São João Latrão e para finalizar nosso dia, conheceremos a Fontana di Trevi a Praça Navona e a Praça de
Espanha. Jantar no hotel. 

28/10 (QUA) - ROMA 
Café da manhã e traslado ao Vaticano. Participaremos da Audiência Papal (no caso do Santo Padre estar em
Roma). À tarde, faremos uma visita  panorâmica  passando pelo Coliseu (visita externa),  Via dos  Fóruns



Romanos e o Campidolio. Encerraremos o dia visitando a Basílica de Santa Maria Maior com celebração da
Missa. Retorno ao hotel, jantar. 

29/10 (QUI) –  ROMA / SÃO PAULO
Café da manhã no hotel. Em horário oportuno, traslado para o aeroporto. Embarque em voo com destino
ao Brasil. Companhia aérea e conexão a definir.

30/10 (SEX) –  SÃO PAULO / FOZ DO IGUAÇU
Chegada em São Paulo no início da manhã. Conexão em voo para Foz do Iguaçu.



CONDIÇÕES GERAIS

Preços por pessoa | Mínimo de 25 passageiros

Valor total da passagem aérea U$ 1.300,00 (Dólares)

Valor parte terrestre com café jantar € 2.850,00 (Euros)
Suplemento para apartamento individual:  € 650,00

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

O PREÇO INCLUI O PREÇO NÃO INCLUI
 Passagem aérea dede Foz do Iguaçu em classe econômica com cia aérea
a definir
 Despacho de 01 mala de até 23kg por pessoa
  Trecho  aéreo  Madri/Roma  com  companhia  aérea  a  definir  e
despacho de 01 mala de até 20kg por pessoa
 Taxas de embarque nos aeroportos
 Hotéis de categoria turística superior (4*)
 Maleteiros (1 mala por pessoa) nos hotéis
 Regime de meia pensão (café e jantar) em todo o roteiro
 Serviço de ônibus luxo durante toda a viagem
 Passeios conforme mencionados no programa
 Acompanhante da Unitur desde o Brasil
  Ingressos  para  as  atrações visitadas:  Torre  de Belém e Mosteiro  dos
Jerônimos  (Lisboa),  passeio  de  barco  no  Douro  (Porto),  Catedral  de
Santiago  de  Compostela,  Museus  do  Vaticano,  Igreja  de  São  Francisco
(Assis).  Degustação em cave de vinho do Porto.  Shoe de flamenco em
Madri
  Guias  locais  em  português  em  todo  o  roteiro
  Kit  de  viagem:  Bolsa  de  viagem,  etiqueta  de  bagagem,  porta-
documentos,
 Seguro de viagem com cobertura de até U$ 100 mil Dólares

- Passaporte
- Refeições não citadas no 
roteiro e bebidas
- Passeios opcionais

Condições de pagamento e inscrições:
 A inscrição será confirmada mediante o pagamento da taxa de Eur 300,00 (Trezentos 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, 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 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, Euro, etc


