
 

 

PEREGRINAÇÃO AO SANTUÁRIO DE APARECIDA / SP  

Coordenador Espiritual: Pe. Alexandre Longhi –  São Jerônimo / RS 

ROTEIRO DA  VIAGEM 

 

12/03 (Sex) – SÃO JERÔNIMO / PORTO ALEGRE / SÃO PAULO/ APARECIDA  
Apresentação na Paróquia Nª Sra. Conceição (São Jerônimo) às 3h da manhã com destino a Porto 
Alegre. Apresentação no aeroporto Salgado Filho às 4h da manhã para embarque no voo direto 
para São Paulo. Traslado em ônibus para Aparecida do Norte. Faremos uma pequena parada no 
caminho para descanso. Continuação até Aparecida. Chegada no hotel e acomodação. Tempo livre 
para almoço. A tarde, faremos visitação , com guia local, nos principais pontos, Presépio, o 
Memorial da Devoção (ingresso não incluso) o nicho da imagem no santuário Nacional, Sala das  
Promessas, PASSARELA DA FÉ e BASÍLICA VELHA (centro Histórico). Missa na Basílica Velha às 18h. 
Retorno para o hotel e tempo livre. 
 

13/03 (sáb) – APARECIDA 

Café da manhã no hotel. Dia livre. Sugestão de visitação pela manhã: Torre do Mirante, Museu e 
Cúpula. Outro passeio que é lindíssimo é o teleférico (Bondinho da Fé).  Logo após voltaremos para 
o Hotel. Às 18h participaremos da Missa e da Procissão luminosa. Em seguida retorno para o hotel. 
 

14/03 (Dom) – APARECIDA / GUARATINGUETA / PORTO ALEGRE / SÃO JERÔNIMO 

Café da manhã no hotel. Pela manhã cedo o grupo se reunirá para um momento de oração do 
terço, no  Caminho do Rosário. No final do percurso, visitaremos oporto de Itaguaçu, no rio 
Paraíba do Sul, onde foi encontrada a imagem de Nossa Senhora Conceição Aparecida em 1717, e 
faremos o passeio de barco (Ingresso incluso).Retorno ao Santuário e tempo livre. Após o almoço, 
retorno para o hotel. Em horário oportuno seguiremos para Guaratinguetá para visitação ao 
seminário Frei Galvão e tour guiado. Logo após traslado para o aeroporto em São Paulo com voo 
direto para Porto Alegre. Chegada e viagem para São Jerônimo. Fim dos nossos serviços.  
  

CC  OO  NN  DD  II  ÇÇ  ÕÕ  EE  SS          GG  EE  RR  AA  II  SS 
 

  VVaalloorr  ddoo  ppaaccoottee  aaéérreeoo  ++  tteerrrreessttrree  ((eemm  AAppttoo  dduupplloo  )) R$ 1.355,00 

SSuupplleemmeennttoo  ppaarraa  aappaarrttaammeennttoo  iinnddiivviidduuaall    --    RR$$440000,,0000 

O preço inclui: O preço não inclui: 

Passagem aérea desde Porto Alegre cia GOL Refeições não citadas  

Taxas de embarque nos aeroportos Bebidas 

Hospedagem no NIPPON PALACE HOTEL com café da manhã Passeios opcionais 

Serviço de guias locais em Aparecida (meio turno) e em Guaratinguetá  Lanches em Geral 

Serviço VAN de São Jerônimo / Porto Alegre / São Jerônimo e de ônibus 
executivo São Paulo / Aparecida / Guaratinguetá / São Paulo 

 



 

 

Ingresso do passeio de barco no Porto Itaguaçu   

Kit Viagem Unitur  

Seguro de assistência de viagem  

Acompanhante da Unitur desde Porto Alegre apenas nos deslocamentos 
até Aparecida e saída de Aparecida até Porto Alegre 

 

 

 

 

Condições de pagamento e inscrições: 

A vista no boleto/cheque ou dinheiro R$ 1.287,00 

No cartão de crédito ou cheque em até 10 x R$ 135,50  

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 

 


