
 

 

 

GRUPO N. SRA. APARECIDA 

Setembro 2021 – 3 dias 

 

19/09 (Dom) – PORTO ALEGRE / SÃO PAULO / APARECIDA  
Apresentação no aeroporto de Porto Alegre no meio da madrugada para embarque no voo direto para São 
Paulo. Chegada e saída em direção a Aparecida. No caminho faremos uma parada para descanso. Na chegada 
em Aparecida, visitação ao Porto de Itaguaçu, no rio Paraíba do Sul, onde foi encontrada a imagem de Nossa 
Senhora Conceição Aparecida em 1717 com o passeio de barco incluso. Em seguida, chegada no hotel, 
acomodação e almoço. Tempo para descanso. Em horário oportuno saída para o Santuário onde passaremos 
pelo nicho da imagem e assistiremos a MISSA. Após o término, retorno ao hotel e jantar.  
 
20/09 (Seg) – APARECIDA  
Café da manhã no hotel. No início da manhã encontro com o acompanhante da Unitur e o guia local para 
visitação em Aparecida, iniciando pela Capela da Ressureição, depois passaremos pela PASSARELA DA FÉ, 
BASÍLICA VELHA (centro Histórico). No final da manhã, para quem tiver interesse, visitaremos a Torre do 
Mirante e o Museu (ingressos não inclusos). Tempo para almoço (não incluso) e compras. A tarde iremos no 
Memorial da Devoção N. Sra. Aparecida, onde há o Museu de Cera e o Cine Padroeira (ingresso não-incluso) e o 
Morro do presépio. Retorno para o hotel e descanso. Às 18h nos encontraremos no saguão do hotel, pois o  
Hotel Rainha do Brasil oferece a seus hóspedes um tour noturno, com guia local, para que conheçam em 
detalhes a história, a arquitetura e a arte do Santuário Nacional de Aparecida. Este tour é uma cortesia do hotel 
e acontecerá se ainda estiver ainda sendo oferecido no período. Após o término, retorno ao hotel e jantar.  
 
21/09 (Ter) –  APARECIDA / SÃO PAULO / PORTO ALEGRE 
Café da manhã no hotel. Logo após, saída para conhecer o Caminho do Rosário, um lugar incrível que não pode 
ficar de fora do nosso roteiro. No final do caminho, retorno até o hotel com o trem do Devoto (ingresso não 
incluso). Tempo livre para compras e devoções. Almoço no hotel. Logo após, saída para São Paulo para 
embarque e retorno para Porto Alegre. Fim dos nossos serviços.  

  

  

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

 

PROGRAMA COMPLETO: (aéreo  +  terrestre em apartamento duplo) 
 < preços por pessoa – mínimo 25 passageiros > 

Serviços Valor 

Valor do pacote aéreo + terrestre R$ 1.440,00 

Suplemento para apartamento individual  –R$ 400,00 

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



 

 

- O preço inclui: 
*Passagem aérea com saída de Porto Alegre 
*Taxas de embarque nos aeroportos 
*HOTEL RAINHA DO BRASIL 
*Pensão completa * exceto almoço do dia 20/09 
*Serviço de ônibus São Paulo / Aparecida / São Paulo 
*Guia local em Aparecida 
*Ingresso para o passeio de barco 
*Kit de Viagens Unitur 
*Seguro de assistência de viagem 
*Acompanhante da Unitur desde Porto Alegre 

- O preço não inclui: 

• Refeições não citadas  

• Bebidas 

• Passeios opcionais 
 
 
 

Condições de pagamento e inscrições: 
• À vista no boleto/dinheiro ou cheque R$ 1.368,00 

• 10 parcelas de R$ 144,00 no cartão de crédito/cheques 

• 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, hotéis e demais fornecedores. 

 

 


