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PEREGRINAÇÃO AOS SANTUÁRIOS NA ESPANHA E TERRA SANTA 
Coordenação espiritual : Pe. Adenir José Ronchi 

Catedral de Joinville – Joinville (SC) 
Abril de 2021 – 17 dias 

 

17/04 (sab) – CURITBA / PORTO 
No final da tarde, apresentação no aeroporto de Joinville e embarque no voo da Tap com destino a 
cidade Porto. Faremos conexão em S. Paulo ou Rio de Janeiro. 
 

18/04 (dom) – PORTO 230km SANTIAGO DE COMPOSTELA 
Chegada no Porto no final da manhã. Recepção e embarque no ônibus que nos levará até nosso 
primeiro destino, Santiago de Compostela, na região da Galícia, Espanha. Hospedagem no hotel, 
tempo para descanso e jantar. 
 

19/04 (seg) – SANTIAGO DE COMPOSTELA 
Café da manhã e realização de um passeio a pé por esta que é uma das três cidades santas do 
mundo católico. Conheceremos o belíssimo centro histórico e nossa visita culminará com a entrada 
na catedral, uma obra-prima do romântico, com detalhes barrocos. Às 12h30 participaremos da 
MISSA dos peregrinos na Catedral de São Tiago. Almoço em restaurante local. À tarde, tempo livre 
para descobrir por conta própria esta bela cidade. Jantar no hotel. 
 

20/04 (ter) – SANTIAGO DE COMPOSTELA (aviao) MADRI 
Café da manhã no hotel, e traslado para o aeroporto de Santiago para embarque com destino a 
Madrid. Recepção e inicio do city tour panorâmico capital espanhola com tempo para almoço. 
Passaremos 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. Final da tarde hospedagem e Jantar. 
 

21/04 (qua) – MADRI 96km SEGÓVIA 64km AVILA 114km MADRID 
Café da manhã. Realizaremos uma excursão para 2 cidades espetaculares: Segóvia e Ávila. 
Iniciaremos nossa visita em Segóvia, famosa por seu aqueduto romano, considerado o trabalho da 
engenharia civil romana mais importante da Espanha. Também veremos a catedral e a fortaleza 
moura da cidade, o Alcazar. Tempo livre para almoçar. À tarde iremos 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 retorno a Madrid, hospedagem e jantar. 
 

22/04 (qui) – MADRID / TEL AVIV 
Café da manhã no hotel e traslado para o aeroporto de Madrid. Embarque em voo para Tel Aviv. 
Chegada em Israel no final da tarde. Recepção. Hospedagem no hotel e jantar. 
Devido ao horário tardio da chegada, nesta noite o jantar não está incluído. 
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23/04 (sex) - TEL AVIV / JAFFA / CESAREA / HAIFA / NAZARÉ 
Após o café da manhã, saída para breve visita à cidade de Tel Aviv e Jaffa, de onde teremos uma bela 
vista panorâmica da região. Continuaremos para Cesarea, onde veremos o famoso Teatro Romano e 
a Fortaleza dos Cruzados. Almoço em Haifa e tempo para poder tirar uma foto panorâmica no 
mirante Cable Cab. Seguiremos para o Mosteiro Stella Maris no Monte Carmelo com visita a Gruta 
de Elias. Celebração da MISSA. Também veremos os Jardins Bahai. No final do dia, chegada em 
Nazaré, capital da Galiléia. Hospedagem e Jantar. 
 

24/04 (sab) – NAZARÉ / CANÁ / MONTE TABOR / NAZARÉ 
Após o café da manhã, saída para visitar Nazaré e a Basílica da Anunciação. Celebração da MISSA. Ao 
lado da basílica está a Igreja de São José, onde ainda é possível visitar os restos da antiga carpintaria. 
Após o almoço, ida a Caná da Galiléia, através do vale de Esdrelon. Subiremos o Monte Tabor onde 
ocorreu a transfiguração de Jesus. No final da tarde, retorno a Nazaré. Jantar e alojamento no hotel. 
 

25/04 (dom) – NAZARÉ / TABGA / CAFARNAUM / TIBERÍADES 
Café da manhã. Seguiremos para o Monte das Bem-aventuranças, lugar do Sermão da Montanha. 
Celebraremos a MISSA. Continuação a Tagba, onde ocorreu o milagre da Multiplicação dos Pães e 
dos Peixes; Igreja do Primado, lugar da Confirmação de São Pedro. Em Cafarnaum visitaremos os 
restos da antiga sinagoga onde Jesus pregou. Almoço. À tarde realizaremos a peregrinação de barco 
pelo Mar da Galileia. Também conheceremos o Museu do Barco de Jesus. No final da tarde, retorno 
a Nazaré. Jantar e alojamento no hotel. 
 

26/04 (seg) - NAZARÉ / RIO JORDÃO / JERICÓ / MAR MORTO 
Café da manhã e saída em direção a Jericó. Visitaremos o Rio Jordão, no local onde historiadores 
afirmam ter sido o lugar exato do batismo de Jesus. Realizaremos uma pequena cerimônia para a 
renovação do sacramento do Batismo. Já em Jericó, veremos o Monte das Tentações e o Sicômoro 
de Zaqueu. Após o almoço, seguiremos ao Mar Morto, com hospedagem em um hotel à beira mar. 
Tempo para desfrutar dos banhos nas águas ricas em propriedades terapêuticas. Jantar e pernoite. 
 

27/04 (ter) – MAR MORTO / BETÂNIA / JERUSALEM 
Café da manhã. Saída em direção a Betânia com celebração da Missa. Prosseguiremos em direção a 
Jerusalém e tempo para almoço. A tarde iremos ao Monte das Oliveiras para visitar a Igreja da 
Ascensão, a Igreja do Pater Noster, Dominus Flevit, o Túmulo da Virgem e a Igreja da Agonia e o 
Horto do Getsemani. Final da tarde hospedagem e jantar no hotel. 
 

28/04 (qua) – JERUSALEM / EIN KAREM/ BELEM / JERUSALEM 
Café da manhã e saída em direção a Ein Karem, lugar do nascimento de São João Batista e da Igreja 
da Visitação. Almoço em Belém. À tarde, visitaremos a Gruta do Leite, o campo dos pastores e a 
Igreja da Natividade, com celebração da MISSA. Retorno ao hotel em Jerusalém e jantar. 
 

29/04 (qui) - JERUSALÉM 
Café da manhã. Saída para apreciar o Muro das Lamentações, Esplanada do Templo. Continuaremos 
para o Monte Sião, com o Cenáculo onde faremos a MISSA. Seguiremos para a Igreja da Dormição de 
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Maria e a Igreja de São Pedro Galicantu. Tempo para almoço. Tarde livre. Final do dia retorno ao 
hotel e jantar. 
 

30/04 (sex) – JERUSALÉM 
Café da manhã e saída em direção à Cidade Velha de Jerusalém. Visita à Piscina de Betesda e a Igreja 
de Santa Ana. Em seguida, visitaremos a Via Dolorosa, o Calvário e a Basílica do Santo Sepulcro. 
Celebração da Missa. Após almoço, tarde livre para compras no Mercado Árabe. Retorno ao hotel 
em Jerusalém e jantar. 
 

01/05 (sab) – JERUSALEM / LISBOA 120km FÁTIMA 
Ainda na madrugada, traslado para o aeroporto e embarque no voo para Lisboa. Chegada no meio 
da manhã. Recepção e viagem de ônibus para Fátima. Tempo livre para almoço (não incluído). 
Hospedagem no hotel a partir das 14h. À tarde teremos tempo para conhecer o Santuário de Fátima, 
com suas basílicas. Participação da Missa diária dos peregrinos, as 12h30 na Capelinha das 
Aparições. Jantar no hotel. Às 21:30 participação do Rosário Luminoso no Santuário. 
 

02/05 (dom) – FÁTIMA 120km LISBOA / SÃO PAULO 
Logo cedo, celebração de Missa na Capelinha das Aparições. Retorno ao hotel para o café da manhã. 
Em seguida partiremos para Lisboa. Teremos um almoço de confraternização em um restaurante 
típico, com bacalhau e bebidas incluídas.. Em seguida realizaremos um city tour pela capital de 
Portugal, visitando os principais pontos turísticos, como a Torre de Belém, o Mosteiro dos Jerônimos, 
o Parque Eduardo VII, a Av. Liberdade e o Rossio. Final da tarde partiremos para o aeroporto de 
Lisboa e embarque no voo com destino a São Paulo. 
 

03/05 (seg) – SÃO PAULO / JOINVILLE 
Após passagem pela alfândega embarque em voo doméstico com destino a Joinville 
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C O N D I Ç Õ E S     G E R A I S 

PROGRAMA COMPLETO:  
(parte aérea  + parte  terrestre, em apartamento duplo) 

< preços por pessoa – mínimo 30 passageiros > 

Serviço Valores 

Valor total do pacote com PENSÃO COMPLETA U$ 4.980,00 

Suplemento para apartamento individual     U$ 1.085,00 

*O preço inclui: 

• Passagem aérea desde Curitiba voando TAP. 

• Taxas de embarque nos aeroportos 

• Transporte de UMA MALA de até 23kg por pessoa 

 

Hotéis previstos (cat. 4 estrelas superior) 
 
  S. Comportela  Eurostar Grand Hotel ou similar (1 noite) 
 Madrid         Exe Plaza  ou similar           (2 noites) 

 Tel Aviv       Grand Beach Hotel ou similar    (1 noite) 

 Nazareth       Legacy Hotel ou similar         (3 noites) 

 Mar Morto      David Dead Sea Hotel ou similar (1 Noites) 

 Jerusalem      Grand Court Hotel ou similar    (4 Noites) 

 Fatima         Hotel Santa Maria ou similar    (1 Noite) 

 

• Em Israel, café da manhã e jantar diariamente nos hotéis em 
serviço buffet. Almoço diariamente em restaurantes locais em 
serviço buffet ou menu pré-definido. 

• Café da manhã e jantar na Espanha e Portugal. 

• 1 almoço em Santiago de Compostela 

• 1 almoço festivo em Lisboa com show de fado (1 bebida incluída)   

• Serviço de ônibus luxo durante toda a viagem. 

• Guias locais em português 

• Acompanhante da Unitur desde Porto Alegre até o final da 
viagem. 

• Ingressos a todos os lugares previstos no roteiro  

• Kit de viagem: Bolsa de viagem, etiqueta de bagagem, porta-
documentos, etc 

• Seguro de viagem com cobertura de até U$ 100 mil Dólares 

*   *O preço não inclui: 

•Passaporte e vistos, se 
necessários 

•Refeições “a la carte” e bebidas 

•Passeios opcionais 

•Jantar no dia da chegada em Te 

•Café da manhã no retorno de Tel 
Aviv para Lisboa devido o 
embarque ser na madrigada 

 

Para mais informações, entre contato conosco! 
Setor de grupos – 51-32723388 - whatsapp 51-982390202 - e-mail grupos@unitur.com.br 
Marlene (Mali) – whatsapp 47-984076323 - e-mail malikleinrossi@gmail.com 
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Condições de pagamento 

OPÇÃO 1 
Deixe para pagar a parte aérea (U$ 1300,00) no prazo final estipulado em aproximadamente 60 dias antes 
do início da viagem e parcele a parte terrestre em até 15 boletos , veja os exemplos: 
 
  Pagamento imediato de USD 300,00 dólares  
+ 14 x de USD 242,00 (Janeiro a Fevereiro  2021) 
+ 13x de USD 260,00 (Fevereiro a Fevereiro  2021) 
+ 12 x de USD 282,00 (Março  a Fevereiro  2021) 
+ 11 x de USD 242,00 (Abril a Fevereiro  2021) 
+ 10 x de USD 307,00 (Maio a Fevereiro  2021) 
+ 9 x de USD 338,00 (Junho a Fevereiro  2021) 
+ 8 x  de USD 376,00 (Julho  a Fevereiro 2021) 
+ 7 x  de USD 483,00 (Agosto a Fevereiro 2020) 
+ 6 x  de USD 564,00 (Setembro a Fevereiro 2021) 
+ 5 x  de USD 676,00 (Outubro a Feereiro 2021) 
+ 4 x  de USD 845,00 (Novembro a Fevereiro 2021) 
+ 3x  de USD 1.127,00 (Dezembro a Fevereiro 2021) 
+ 2 x  de USD 1.690,00 (Janeiro a Fevereiro 2021) 
+ 1 x  de USD 3.380,00 (Fevereiro 2021) 
 

OPÇÃO 2 
Parcele todo o pacote  em até  15 boletos  considerando a primeira parcela como inscrição, veja os 
exemplos: 
 

 Pagamento imediato de USD 300,00 dólares  
+ 14 x de USD 335,00 (Janeiro a Fevereiro  2021) 
+ 13x de USD 360,00 (Fevereiro a Fevereiro  2021) 
+ 12 x de USD 390,00 (Março  a Fevereiro  2021) 
+ 11 x de USD 426,00 (Abril a Fevereiro  2021) 
+ 10 x de USD 468,00 (Maio a Fevereiro  2021) 
+ 9 x de USD 520,00 (Junho a Fevereiro  2021) 
+ 8 x  de USD 585,00 (Julho  a Fevereiro 2021) 
+ 7 x  de USD 669,00 (Agosto a Fevereiro 2020) 
+ 6 x  de USD 780,00 (Setembro a Fevereiro 2021) 
+ 5 x  de USD 936,00 (Outubro a Fevereiro 2021) 
+ 4 x  de USD 1.170,00 (Novembro a Fevereiro 2021) 
+ 3x  de USD 1.560,00 (Dezembro a Fevereiro 2021) 
+ 2 x  de USD 2.340,00 (Janeiro a Fevereiro 2021) 
+ 1 x  de USD 4.680,00 (Fevereiro 2021) 
 

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, etc. 


