
 

 

 

GRUPO N. SRA. APARECIDA – 4 dias 

 

04/09 (Sex) – PORTO ALEGRE / SÃO PAULO / CANÇÃO NOVA / APARECIDA 
Apresentação no aeroporto de Porto Alegre na madrugada para embarque no voo direto para São Paulo.  
Chegada e saída em direção a Aparecida. No caminho faremos uma parada para lanche/descanso. Na 
chegada em Aparecida, acomodação no hotel e almoço. Tempo para descanso. A tarde saída para 
Canção Nova, onde conheceremos melhor o local e às 18h participaremos do terço. Ao final, retorno 
para o hotel e jantar. 
 
05/09 (Sáb) – APARECIDA  
Café da manhã no hotel. Pela manhã visitaremos o Morro do Presépio e o Memorial da Devoção 
(ingresso não incluso). Tempo livre para almoço (incluso) e compras. No início da tarde, encontro com o 
acompanhante da Unitur e o guia local para visitação a Capela da Ressurreição, nicho da imagem, Sala 
das Promessas, Sala das Velas, PASSARELA DA FÉ, BASÍLICA VELHA (centro Histórico). Em seguida, Missa 
na Basílica Velha. Retorno para o hotel e jantar. 
 
06/09 (Dom) – APARECIDA  
Café da manhã no hotel. Pela manhã sairemos para conhecer a Torre do Mirante e o Museu (ingressos 
não inclusos), cúpula e o teleférico. Dia livre para devoção. Sugestão: MISSA das 18h no Santuário e, logo 
após, procissão. Retorno para o hotel e jantar. 
 
07/09 (Seg) – APARECIDA / SÃO PAULO / GUARATINGUETÁ (FAZENDA ESPERANÇA) / PORTO ALEGRE 
Café da manhã no hotel. Logo após faremos o check-out e sairemos (bem cedo) para conhecermos o 
Caminho do Rosário, que nos levará até o Porto Itaguaçu onde faremos o passeio de barco (ingresso 
incluso). Em seguida, iremos para cidade de Guaratinguetá para visitarmos, com guia local, a Casa do 
Frei Galvão e outros pontos principais. Depois iremos para Fazenda Esperança, onde almoçaremos e 
conheceremos o local. Logo após, saída para São Paulo para embarque e retorno para Porto Alegre. Fim 
dos nossos serviços.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

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 18 passageiros > 

Serviços Valor 

Valor do pacote aéreo + terrestre R$ 1.865,00 

Suplemento para apartamento individual  –R$ 500,00 

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

- O preço inclui: 
*Passagem aérea com saída de Porto Alegre 
*Taxas de embarque nos aeroportos 
*NIPPON PALACE HOTEL 
*Meia pensão (café da manhã e jantar) + 2 almoços 
*Serviço de ônibus São Paulo / Aparecida / Canção Nova / 

Guaratinguetá / Fazenda Esperança / São Paulo 
*Guia local em Aparecida e Guaratinguetá 
*Ingresso para o passeio de barco 
*Kit de Viagens Unitur 
*Seguro de assistência de viagem 
*Acompanhante da Unitur desde Porto Alegre 

- O preço não inclui: 

• Refeições não citadas  

• Bebidas 

• Passeios opcionais 
 
 
 

Condições de pagamento e inscrições: 
• À vista no boleto/dinheiro ou cheque R$ 1.771,00 

• 10 parcelas de R$ 186,50 no cartão de crédito 

• A inscrição será confirmada mediante o envio da ficha de inscrição e pagamento da primeira 
parcela) 

• 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. 

 

 


