
PEREGRINAÇÃO A APARECIDA, CAMPOS DO JORÃO, CANÇÃO NOVA E GUARATINGUETÁ.

OUTUBRO 2020 - 4 dias 

Coordenador: Pe. José Miguel - Paróquia São Miguel de Cotegipe / BA

15/10 (Qui) – SALVADOR / SÃO PAULO / CAMPOS DO JORDÃO
Apresentação no aeroporto de Salvador, ainda na madrugada em horário a definir para embarque em voo
direto para São Paulo. Saída de São Paulo em direção Campos do Jordão. Chegada e almoço (não incluso).
Check-in no hotel e logo após Tour pela cidade com guia local. Jantar em um restaurante local.

16/10 (Sex) – CAMPOS DO JORDÃO / CANÇÃO NOVA / APARECIDA
Café da manhã no hotel.  Logo após saída em direção a Cachoeira Paulista (Canção Nova). Tempo para
conhecer a cidade (almoço não incluso). Após o terço da Misericórdia saída para Aparecida. Check in no
hotel com Jantar.

17/10 (Sáb) – APARECIDA 
Café da manhã no hotel. Em seguida  saída cedo em direção ao  Caminho do Rosário, onde iremos até o
Porto de Itaguaçu,  no rio Paraíba do Sul,  onde foi  encontrada a imagem de Nossa Senhora Conceição
Aparecida em 1717 para fazermos o passeio de barco (ingresso incluso). Logo após, tempo para compras.
Ida para o Santuário, onde faremos a visita ao Memorial da Devoção (ingresso não-incluso). Em seguida
retorno para o Hotel para almoço (incluso). A tarde, encontro com o acompanhante da Unitur e o guia local
que os acompanharão para visitação a Capela da Ressurreição, nicho da imagem, Sala das Promessas e no
final do dia PASSARELA DA FÉ e BASÍLICA VELHA (centro Histórico). Logo após, participação da missa e da
procissão. Para compras após este horário seria interessante ficarem na Galeria Recreio (lá no final  da
passarela da Fé). Jantar no hotel.

18/10 (Dom) – APARECIDA / GUARATINGUETÁ / FAZENDA DA ESPERANÇA / SÃO PAULO / SALVADOR
Café da manhã no hotel. Check-out e, logo após, faremos um rápido city tour em Guaratinguetá. Logo após
iremos  à  Fazenda  da  Esperança  e  almoçaremos  no  local.  Em  horário  oportuno  saída  em  direção  a
Congonhas e embarque com destino a Salvador. 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

PROGRAMA COMPLETO: (aéreo  +  terrestre em apartamento duplo)
   < preços por pessoa – mínimo 20 passageiros >

serviço valor

Valor do pacote aéreo + terrestre R$ 2.355,00

suplemento para apartamento individual  – R$ 600,00

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

-   O preço inclui:
 Passagem aérea desde Salvador
 Taxas de embarque nos aeroportos
 HOTEL NIPPON PALACE  (ou similar) - Aparecida
 CANADA LODGE – Campos do Jordão
 Meia pensão (café da manhã + jantar) + 2 almoço
 Serviço de ônibus São Paulo Campos do 

Jordão/Aparecida / Cachoeira Paulista / 
Guaratinguetá / Fazenda Esperança / São Paulo

 Ingresso passeio de barco
 Guia local em Aparecida, Guaratinguetá e Campos
 Kit de Viagens Unitur
 Seguro de assistência de viagem
 Acompanhamento de uma representante da Unitur 

desde Salvador

- O preço não inclui:
 Refeições não citadas 
 Bebidas
 Passeios opcionais
 Serviço  de  guias  locais  não  citados  no

programa

 Condições de pagamento e inscrições:
 À vista no boleto/dinheiro ou cheque R$ 2.237,00
 10 parcelas de R$ 235,50 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
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