
Peregrinação da Arquidiocese de Porto Alegre ao Santuário de
Aparecida

28 a 31 de Agosto de 2020 - 04 dias
Coordenadora: Pe José Santiago Conde

                          Paróquia Nossa Senhora da Salette - POA/RS

28/08 (Sex) – PORTO ALEGRE / SÃO PAULO / APARECIDA
Apresentação no aeroporto Salgado Filho na madrugada para embarque em voo direto
para  São  Paulo.  Embarque  em  ônibus  provado  e  saída  com  destino  a  Aparecida,  no
caminho faremos uma parada para  café(não  incluso).  Chegada no  porto  Itaguaçu para
realizarmos o passeio de barco (ingresso incluso) no rio Paraíba do Sul, onde foi encontrada
a imagem de Nossa Senhora Conceição Aparecida em 1717. Deslocamento até o Hotel,
check-in, almoço (incluso) e descanso.  A tarde, para quem desejar, o acompanhante da
Unitur acompanhará visitação à imagem no santuário Nacional e participação da missa das
18h00. Retorno para o hotel e jantar.

29/08 (Sáb) – APARECIDA
Café da manhã no hotel. No início da manhã encontro com o acompanhante da Unitur para
visitação a Capela da Ressurreição, nicho da imagem, Sala das Promessas, Sala das Velas,
PASSARELA DA FÉ, BASÍLICA VELHA (centro Histórico). Retorno para o hotel e almoço. A
tarde reuniremos todos os peregrinos, padres e bispos para rezarmos o terço no Caminho
do Rosário. Logo após, Missa às 18h no Santuário. Retorno para o hotel e jantar.

Passeio opcional:Canção Nova 29/08 pela manhã. Adicional de R$ 30,00 

30/08 (Dom) – APARECIDA
Café da manhã no hotel. Manhã para participação da Missa com todos os peregrinos de
Porto  Alegre  às  8h,  com  arcebispo  metropolitano,  Dom  Jaime  Spengler.  Tempo  para
visitação ao Santuário e tempo compras. Almoço no hotel. A tarde visitaremos o museu de
cera e o cine da padroeira  no memorial  da devoção (Ingresso não incluso).  Logo após
faremos uma parada no Presépio e participação da missa. Jantar no hotel. 

31/08 (Seg) – APARECIDA / GUARATINGUETÁ / PORTO ALEGRE
Café da manhã no hotel.   No início da manhã encontro com o acompanhante da Unitur
para visitação a cúpula, a torre e o Museu (ingresso não incluso).Tempo livre para compras.
Almoço incluso no hotel.  Em horário  oportuno saída para São Paulo para embarque e
retorno a Porto Alegre. Fim dos nossos serviços.



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$ 1.720,00

Desconto de R$ 80,00 por pessoa para ficar em apto triplo.Desconto de R$ 80,00 por pessoa para ficar em apto triplo.
Suplemento para apartamento individual  -  R$600,00Suplemento para apartamento individual  -  R$600,00

O preço inclui: O preço não inclui:

Passagem aérea desde Porto Alegre Refeições não citadas 

Taxas de embarque nos aeroportos Bebidas

Hospedagem no Hotel NIPPON PALACE Passeios opcionais

Pensão completa Serviço de guias locais 

Serviço de ônibus executivo São Paulo / Aparecida / Guaratinguetá / 
São Paulo

Lanches em Geral

Ingresso do passeio de barco no Porto Itaguaçu 

Kit Viagem Unitur

Seguro de assistência de viagem

Acompanhante da Unitur desde Porto Alegre

Condições de pagamento e inscrições:

A vista no boleto/cheque ou dinheiro R$ 1.635,00

No cartão de crédito em até 10 x R$ 172,00

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


