
 

PEREGRINAÇÃO À PORTUGAL & FRANÇA
10 DIAS - JUNHO DE 2021

Na companhia de Pe. Ridz Antunes dos Santos e em comemoração dos seus 40 anos de
sacerdócio e 70 anos de idade!

Paróquia Nsa. Sra. do Rosário de Fátima -  Rio Bananal/ES

04/06 (sex) -  VITORIA /  LISBOA
Embarque no aeroporto do Rio de Janeiro em voo com destino a Lisboa.

05/06 (sab) – LISBOA  120km   FÁTIMA
Chegada na capital portuguesa. Recepção e viagem de ônibus para Fátima. À tarde, visita ao Santuário de
Fátima, com suas basílicas. Celebração da  Missa em uma das capelas do Santuário.  Jantar no hotel. Às
21:30 participação do Rosário Luminoso no Santuário.

06/06 (dom) – FÁTIMA 120km   LISBOA
Logo cedo, celebração de Missa na Capelinha das Aparições. Retorno ao hotel para o café da manhã. Em
seguida teremos tempo para as últimas devoções no Santuário. Visita a Aljustrel, pequeno povoado onde está
a casa dos pastorinhos videntes. Tempo para almoço e compras em um centro comercial. Na metade da tarde
vamos para Lisboa. Chegada e hospedagem no hotel. Jantar e noite livre. 

07/06 (seg) –  LISBOA
Café da manhã no hotel. 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. Tarde livre para desfrutar desta bela cidade.  À noite teremos um jantar de confraternização em um
restaurante típico, com bacalhau e bebidas incluídas.

08/06 (ter) – LISBOA  / PARIS  
Café da manhã e traslado para o aeroporto para embarque no voo com destino a Paris. Em seguida faremos
a visita ao Santuário da Medalha Milagrosa. No final da tarde, hospedagem e jantar no hotel.

09/06 (qua) –  PARIS 
Após café da manhã, saída para visitar a Cidade Luz. Realizaremos um tour completo iniciando pela visita à 
Torre Eiffel (ingresso ao 2º nível incluído). Na sequência visitaremos a Catedral de Notre Dame ( visita 
externa )  Pont Neuf, Hotel de Ville, Museu do Louvre (visita externa), Grandes Boulevards, a Praça da 
Concórdia, Arco do Triunfo, entre outros e a beleza do Rio Sena. No final da tarde, visita ao bairro de 
Montmartre, com tempo para compras. Retorno ao hotel e jantar. 

10/06 (qui) – PARIS  850km (Trem)  LOURDES
Café da manhã e traslado para a estação de trem. Embarque no trem rápido TGV com destino a Lourdes. 
Chegada no meio da tarde. Traslado para o hotel e jantar. Para os que desejarem, poderão participar da 
procissão Luminosa.

11/06 (sex) – LOURDES
Café da manhã e concelebração da Missa na Gruta das Aparições . Em seguida visitaremos alguns dos locais 
ligados à vida de Santa Bernardete, sua casa natal, a prisão, etc. Tempo livre para devoções pessoais, para o 
banho nas águas que vertem da gruta, ou então para compras. Jantar no hotel. À noite, participação da 
Procissão Luminosa. 

12/06 (sab) – LOURDES   190km  TOULOUSE / LISBOA / SAO PAULO  ou RIO DE JANEIRO 
Café da manhã e traslado para o aeroporto de Toulouse para  embarque com destino a Lisboa e conexão  para
outro voo com destino ao Brasil. 

13/06 (dom) – SAO PAULO ou RIO DE JANEIRO / VITORIA
Chegada no Rio de Janeiro ou São Paulo  no início da manhã e embarque com destino a Vitoria.



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
Passagem aérea + taxas de embarque U$ 1.250,00 (DÓLAR)
Pacote terrestre  em apto duplo 
(em regime de meia pensão) € 1.960,00  (EURO)

Suplemento para apartamento individual  – €  500,00

*O preço inclui:
- Passagem aérea válida em cia. aérea a ser definida partindo de Vitoria
- Taxas de embarque nos aeroportos
- Hotéis de categoria turística superior (4* estrelas) com taxas de turismo
- Regime de meia pensão: café da manhã e jantar todos os dias
- 01 jantar festivo em Lisboa com bebidas incluídas
- 01 almoço em Fátima.
- Serviço de ônibus luxo durante toda a viagem
- Passeios conforme mencionado no programa
- Guia acompanhante desde Vitoria durante toda a viagem
- Ingressos para os locais a serem visitados (conforme o roteiro)
- Bilhete de trem TGV no trajeto  Paris/Lourdes. 
- Guias locais em português.
- Gorjetas a guias e motoristas
- Kit de viagem: bolsa, porta-documentos, etiquetas de bagagem
-  Cartão  de  Assistência  de  Viagens  com  cobertura  de  até  U$  100  mil
Dólares

*O preço não inclui:
Passaporte 
Refeições  “a  la  carte”  e
bebidas
Passeios opcionais

* Condições de pagamento e inscrições:
A inscrição será confirmada mediante o pagamento da taxa de € 300,00 (Trezentos Euros) que constitui
parte do pagamento do pacote, devendo, portanto, ser deduzida no acerto final do mesmo. Os valores
deverão ser pagos em reais de acordo com o câmbio da Unitur no dia do pagamento.
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.
A partir do pagamento da inscrição, cada participante poderá ir pagando aos poucos a viagem. Poderemos
combinar a cobrança mensal, bimestral ou trimestral de boletos sendo que até 60 dias antes do início da
viagem todo o pacote deverá estar pago. 
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 e do Euro, etc.
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