
 

 

PEREGRINAÇÃO AOS SANTUÁRIOS EUROPEUS 

FRANÇA, ESPANHA E PORTUGAL 

Coordenação espiritual: Pe. Aldo José da Silveira – Venâncio Aires - RS 

Coordenação: VENATUR 

Maio de 2022 – 14 dias 

 

09/05 (seg) -  PORTO ALEGRE / PARIS 
Embarque no aeroporto de Porto Alegre em voo para Paris. Companhia aérea e conexões a definir. 
 

10/05 (ter) –   PARIS  
Chegada em Paris no meio da tarde. Recepção e traslado para o hotel. Hospedagem, tempo para 
descanso e jantar.  
 
11/05 (qua) – PARIS 
Café da manhã. Dia inteiro de visitas à Cidade Luz. Iniciaremos visitando a Torre Eiffel (ingresso até o 
segundo nível). Seguiremos para o Trocadero, Champs Elysées, Arco do Triunfo, Jardim de Luxemburgo, 
Pantheon, Opera Garnier. Também iremos até a área da Catedral de Notre Dame para ver a fachada 
desta bela construção que incendiou recentemente. Veremos também a Place Vendome, e 
encerraremos nosso passeio em Montmartre, conhecendo a Igreja de Sacre Coeur. Jantar no hotel e à 
noite realizaremos um tour de barco pelo Rio Sena. 
 
12/05 (qui) – PARIS   
Café da manhã. Hoje visitaremos a capela da Medalha Milagrosa, onde celebraremos a MISSA. Em 
seguida visitaremos o Museu do Louvre (ingresso incluído). Tarde livre para compras e visitas pessoais. 
Jantar no hotel.  
 
13/05 (sex) – PARIS  850km (Trem TGV) LOURDES 
Café da manhã. Traslado para a estação de Montparnasse e embarque em trem de alta velocidade TGV 
(2ª classe) com destino a Lourdes. Chegada na metade da tarde. Traslado para o hotel, hospedagem e 
Jantar. Para os que desejarem, já é possível participar da procissão luminosa.  
 
14/05 (sab) – LOURDES 
Café da manhã. Dia inteiro de visitas ao Santuário de N. Sra. De Lourdes e aos locais ligados à vida de 
Santa Bernardete. Visitaremos a Gruta das Aparições, a Basílica, a Igreja onde Bernardete foi batizada, a 
antiga prisão. Celebração da MISSA em uma das capelas do santuário. Tarde livre. Possibilidade de 
realizar o banho nas águas que vertem da gruta, ou outras atividades pessoais. Jantar no hotel. 
Participação da procissão luminosa.  
 
15/05 (dom) – LOURDES  238km   LOYOLA   187km  BURGOS 
Café da manhã. Nossa peregrinação entrará na Espanha. Nossa primeira parada será em Loyola, local 
de nascimento de Santo Inácio de Loyola, fundador dos Jesuítas. Veremos a Basílica dedicada ao santo e 
a casa de sua família. Esta visita será realizada com audioguia. Chegada em Burgos e realização de uma 



 

 

visita ao centro histórico, com sua magnífica catedral. Hospedagem no hotel e jantar.  
 

16/05 (seg) – BURGOS 491km SANTIAGO DE COMPOSTELA 
Café da manhã. Seguimos nossa viagem em direção a região da Galícia. Uma viagem que terá duração 
de aproximadamente 7 horas. Chegada em Santiago. Encontro com nosso guia local para a realização 
de um tour a pé,  tendo como atração principal a grande Catedral com suas quatro fachadas, onde está 
o corpo do Apóstolo  São Tiago, e suas relíquias. Celebração da MISSA. Hospedagem no hotel e jantar.  
 

17/05 (ter) – SANTIAGO  290km PORTO   
Café da manhã. Hoje seguiremos viagem em direção a Portugal. Visitaremos a bela cidade do Porto, 
fazendo um cruzeiro pelo Rio Douro com suas Cinco Pontes, conheceremos algumas das principais 
igrejas e faremos degustação em uma cantina de vinho do Porto. Hospedagem no hotel e jantar.  
 

18/05 (qua) – PORTO  195km FÁTIMA  
Café da manhã. Chegaremos em Fátima no final da manhã. Visita ao Santuário e participação da Missa 
dos Peregrinos junto a Capelinha das Aparições.  Em seguida vamos a Aljustrel, povoado nos arredores 
de Fátima onde viviam os pastores videntes de Nossa Senhora. Hospedagem no hotel e jantar. Para os 
que desejarem, poderão participar do Rosário Luminoso que ocorre na Capelinha das Aparições do 
Santuário.  

 
19/05 (qui) – FÁTIMA  
Café da manhã e visita ao Santuário de Nossa Senhora de Fátima. Celebraremos a MISSA na Basílica da 
Santíssima Trindade junto com peregrinos de todo o mundo. Conheceremos a basílica antiga e a nova 
igreja, construída recentemente. Em seguida vamos a Aljustrel, povoado nos arredores de Fátima onde 
viviam os pastores videntes de Nossa Senhora.  Jantar no hotel.  
 
20/05 (sex) – FÁTIMA 23km BATALHA  23km ALCOBAÇA 15km NAZARÉ  120km LISBOA 
Café da manhã. Seguiremos para Batalha, onde está um dos mais belos mosteiros góticos em território 
português (entrada inclusa). Saindo de Batalha, o caminho leva até Nazaré, onde encontraremos 
belíssimas falésias e o mar com suas ondas gigantes. Tempo livre para almoço. Depois desta visita, 
segue-se para o mosteiro cisterciense de Alcobaça, tido como um dos mais bem preservados na Europa. 
Esta importante abadia guarda as duas mais belas sepulturas góticas em Portugal, onde repousam D. 
Pedro I e Dona Inês de Castro, protagonistas de uma bela e trágica história de amor (entrada inclusa). 
Chegada em Lisboa no final da tarde. Hospedagem. Nosso jantar será em um restaurante com show de 
fado. 
 
21/05 (sab) – LISBOA 
Café da manhã e visita à capital portuguesa. Percorreremos a Avenida Liberdade, chegando ao Parque 
Eduardo VII. Seguiremos passando pelo Rossio, a Praça do Comércio, o Padrão dos Descobrimentos, a 
Torre de Belém e o Mosteiro dos Jerônimos. Também faremos uma doce parada em Belém onde os que 
desejarem, poderão degustar o maravilhoso pastel de nata (não incluído). À tarde celebraremos a 
MISSA de encerramento da nossa peregrinação da Igreja de Santo Antônio. Jantar no hotel. 
 
22/05 (dom) – LISBOA / SÃO PAULO / PORTO ALEGRE 
Café da manhã e traslado para o aeroporto. Embarque em voo com destino a Porto Alegre com conexão 
em São Paulo. Chegada prevista para o final da noite.  

 
 



 

 

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 > 

Serviço Valor 

Passagem aérea + taxas de embarque U$ 1.065,00 

Parte terrestre –> em regime de meia pensão €UR 2.870,00 

 Suplemento para apartamento individual  – € 670,00 

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

                          

 
 

O preço inclui: 
- Passagem aérea de ida e volta com TAP em voos a definir 
- Taxas de embarque nos aeroportos 
- Despacho de uma mala de até 23kg por pessoa  
- Hospedagem em hotéis 4 estrelas 
- Regime de meia pensão (café da manhã e jantar) todos os dias 
- Jantar com show de fado em Lisboa 
- Serviço de maleteiros (uma mala por pessoa) nos hotéis 
- Serviço de ônibus luxo durante toda a viagem 
- Passeios conforme mencionados no programa 
- Acompanhante da Unitur desde o Brasil 
- Guias locais para as visitas nas cidades indicadas: Paris, Lourdes, Burgos, Santiago de 
Compostela, Porto, Fátima, Alcobaça, Nazaré, Batalha, Lisboa 
- Bilhete de trem TGV de Paris/Lourdes em 2ª classe 
- Ingressos: Torre Eiffel, Museu do Louvre, Casa-torre Santo Inácio em Loyola, Catedral 
de Burgos, Catedral de Santiago, Caves Vinho do Porto c/ degustação,  Mosteiros de 
Batalha e Alcobaça 
- Taxas de Hospedagem e de turismo 
- Gorjetas a guias e motoristas 
- Kit de viagem: Bolsa de viagem, etiqueta de bagagem, porta-documentos, capa de 
chuva, etc 
- Serviço de Fones de ouvido em todo o roteiro 

- Seguro de viagem Travel Ace com cobertura de 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 EUR 300,00 (Trezentos Euros) que constitui parte do pagamento do 
pacote, devendo, portanto, ser deduzida no acerto final do mesmo. 

• 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 (neste momento a TAP parcela em até 10x sem juros), o que deverá ocorrer até 60 dias antes da viagem. 

• Há ainda a alternativa de uma cobrança mensal sem juros, ao longo dos meses que antecedem a viagem, que pode ser paga em 
qualquer agência bancária, de valor estabelecido pelo próprio interessado. Estes valores, convertidos em Euros e/ou Dólares no dia do 
pagamento, constituem um crédito que, mensalmente, vão abatendo o valor do pacote. Os interessados nesta modalidade de 
pagamento antecipado mensal deverão entrar em contato com a Unitur o quanto antes. 

• 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 do Dólar e do Euro, etc. 

 


