PEREGRINAÇÃO A APARECIDA, CAMPOS DO JORÃO, CANÇÃO NOVA E GUARATINGUETÁ.
NOVEMBRO 2021 - 4 dias
Coordenador: Pe. José Miguel - Paróquia São Miguel de Cotegipe / BA
11/11 (qui) – SALVADOR / SÃO PAULO / CAMPOS DO JORDÃO
Apresentação no aeroporto de Salvador, ainda na madrugada em horário a definir para embarque
em vôo direto para São Paulo. Saída de São Paulo em direção Campos do Jordão. Almoço (não
incluso). Tour a fábrica de chocolates, Mosteiro São José, Ducha de Prata, Alto das mansões e
Capivari, com guia local. Acomodação no hotel e jantar em restaurante. local
12/11 (sex) – CAMPOS DO JORDÃO/ CANÇÃO NOVA/ APARECIDA
Café da manhã no hotel. Check-out e saída em direção a Cachoeira Paulista. Almoço (não incluso).
Tempo para conhecer a estrutura da Canção Nova, com possibilidade de Missa na capela da
comunidade. Após o terço da Misericórdia, seguimos viagem para Aparecida, onde faremos uma
visita ao Porto Itaguaçu, local onde foi encontrada a imagem de N. S. Aparecida em 1717, com
passeio de barco (Ingresso incluso) e antes de retornar para o ônibus, uma breve caminhada para
conhecer o caminho do Rosário . Check-in e Jantar no hotel. Noite livre.
13/11 (sáb) – APARECIDA
Café da manhã no hotel. Em horário oportuno o grupo sairá na companhia de um guia local para
visita a área externa do Santuário, contemplando sua história e estrutura. Depois seguiremos em
direção a PASSARELA DA FÉ e BASÍLICA VELHA (Centro Histórico). Almoço (não incluso). Tarde
livre. Sugerimos visitação a torre da basílica onde estão o mirante e o museu (Ingresso não incluso)
e o passeio no teleférico (MORRO DO CRUZEIRO), Presépio, Memorial de Devoção, Centro de
apoio ao Romeiro, lojas, etc. Às 18 horas Santa Missa na basílica, após a Missa procissão e benção
dos objetos de devoção. Jantar no hotel.
14/11 (dom) – APARECIDA / GUARATINGUETÁ/GUARULHOS / SALVADOR
Café da manhã no hotel. Check-out e saída, para visitar com guia local, a CATEDRAL SANTO
ANTÔNIO, onde o primeiro santo brasileiro FREI GALVÃO foi batizado e ao MUSEU. Logo após
seguiremos passeio para A FAZENDA DA ESPERANÇA e iremos participara da Missa e almoço
incluso. Em horário oportuno saída em direção a Guarulhos e embarque com destino a Salvador.
Fim dos nossos serviços.

CONDIÇÕES

GERAIS

PROGRAMA COMPLETO: (aéreo + terrestre em apartamento duplo)
< preços por pessoa – mínimo 30 passageiros >
serviço

valor

Valor do pacote aéreo + terrestre

R$ 2.390,00

suplemento para apartamento individual – R$ 650,00
(somente para as pessoas que desejam ficar sozinhas no quarto se houver disponibilidade)

- O preço inclui:
- O preço não inclui:
• Passagem aérea desde Salvador com
• Refeições não citadas
• Taxas de embarque nos aeroportos
• Bebidas
• HOTEL NIPPON PALACE (ou similar) - Aparecida
• Passeios opcionais
• POUSADA DAS HORTÊNCIAS (ou similar) - Campos do
• Serviço de guias locais não citados
Jordão
no programa
• Meia Pensão (Café da manhã + Jantar) + 01 Almoço
• Serviço de ônibus São Paulo / Campos do Jordão/
Cachoeira Paulista / Aparecida / Guaratinguetá/ São Paulo
• Ingresso passeio de: barco
• Guia local em Campos do Jordão/ Aparecida/
Guaratinguetá
• Kit de Viagens Unitur
• Seguro de assistência de viagem
• Acompanhante de representante da Unitur desde
Salvador.
Condições de pagamento e inscrições:
• À vista no boleto/dinheiro ou cheque R$ 2.270,00
• 10 parcelas de R$239,00 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.

Maiores informações e inscrições:
TIANE GALVÃO- AGENTE DE VIAGENS
71 98666-2223 / 99991-8806

