Peregrinação ao Santuário de Aparecida
+ Mariápolis Ginetta
Embarque no grupo exclusivo Unitur neste roteiro surpreendete. Tour através das principais lagoas dos
Lençóis Maranhenses, além de passeio em São Luís e o Delta do Parnaíba. Pacote com passagem aérea
e guia acompanhante desde Porto Alegre, hospedagem de categoria superior e muito mais.

21 a 24 abril 2022 – 4 dias
21/04 (qui) RECIFE/ SÃO PAULO/ APARECIDA
Apresentação no aeroporto de Recife para embarque com destino a São Paulo. Chegada e traslado até
Aparecida. Parada durante o trajeto. Chegada no final da manhã. Hospedagem e almoço incluído. À
tarde, visitas ao Santuário, com a Sala das Promessas, Sala das Velas e Cúpula (ingresso não incluído).
Participação da Santa Missa e retorno ao hotel. Jantar e tempo livre.
22/04 (sex) APARECIDA
Café da manhã no hotel. No início da manhã saida em direção ao Santuário de Aparecida onde
poderemos visitar o Memorial da Devoção, para assistir a história de Nossa Senhora Aparecida em um
breve filme em 4D no Cine Padroeira e, depois, o Museu de Cera. Depois, tempo para almoço (não
incluso) e compras. A tarde, encontro com o acompanhante da Unitur e o guia local para visitação a
Capela da Ressurreição, Sala das promessas, Sala das Velas e depois passaremos pela PASSARELA DA
FÉ, BASÍLICA VELHA (centro Histórico). No final do tour, caso alguém tenha interesse, visitaremos a
Torre do Mirante/Relógio, Museu e Cúpula (ingressos não inclusos). Também há a possibilidade de fazer
o teleférico. Retorno para o hotel e Jantar.
23/04 (sab) – APARECIDA/ MARIÁPOLIS GINETTA
Café da manhã no hotel. Pela manhã cedo, faremos um tour guiado pelo Caminho do Rosário. Ao final,
para uma visita ao porto de Itaguaçu, no rio Paraíba do Sul, onde foi encontrada a imagem de Nossa
Senhora Conceição Aparecida em 1717 e onde faremos o passeio de barco (ingresso incluso). Logo
após, ida para o Santuário para últimos momentos de devoção. Final da manhã, retorno para o hotel e
almoço. Saída em direção a Mariápolis Ginetta, uma das cidadelas do Movimento dos Focolares.
Chegada e visita à Igreja de Jesus Eucaristia. Participação da Santa Missa. Jantar e tempo livre.
24/04 (dom) – MARIÁPOLIS GINETTA/ SÃO PAULO/ RECIFE
Café da manhã e continuação das visitas à Mariápolis Ginetta. No final da manhã, saída em direção ao
aeroporto para embarque com destino a Recife. Chegada e fim dos serviços. Até a próxima!
VOOS CONFIRMADOS (sujeitos a variação)
IDA (companhia aérea: Azul)
SAÍDA
CHEGADA
RECIFE

SAÍDA

SÃO PAULO (GRU) 02:55

CHEGADA
06:10

VOLTA (companhia aérea: Latam)
SAÍDA
CHEGADA

SAÍDA

CHEGADA

SÃO PAULO (GRU) RECIFE

15:55

18:55

CONDIÇÕES GERAIS
O preço inclui:
• Passagem aérea Recife/ São Paulo (Guarulhos) com taxas de embarque e bagagem de mão com
até 10kg (não inclui bagagem despachada)
• Traslados em ônibus privativo: Aeroporto de Guarulhos/ Aparecida; Aparecida/ Vargem Grande
Paulista; Vargem Grande Paulista/ Aerporto de Guarulhos
• 2 noites no Hotel Portal dos Devotos ou similar com pensão-completa
• 1 noite na Mariápolis Ginetta com meia-pensão
• Tour com guia local em Aparecida
• Ingresso para passeio de barco no Rio Paraíba do Sul
• Acompanhante Unitur desde Porto Recife
• Kit viagem especial Unitur com sacochila, lenço de identificação e etiqueta
• Seguro Viagem
O preço não inclui:
•
•
•
•

Bebidas nas refeições
passeios opcionais
Refeições não descritas
Bagagem despachada

Programa completo (aéro + terrestre):
Valores por pessoa:
Parcelado no cartão de crédito: À vista (boleto ou PIX):
Em apartamento duplo (R$2.770,00):
•

Até 10X R$277,00

R$2.630,00

Suplemento para apartamento individual: R$500,00

O Cancelamento da viagem está sujeito a penalidades conforme segue:
• Até 61 dias antes do início da viagem – Reembolso integral do valor pago (se o pagamento for
realizado no cartão de crédito será cobrado uma taxa administrativa no ato do reembolso).
• Entre 60 e 21 dias antes do início da viagem – perda de 40% do valor total do programa
•

Entre 20 e 07 dias antes do início da viagem – perda de 60% do valor total do programa

•

Menos de 07 dias antes do início da viagem – 80% do valor total do programa

•

Menos de 3 dias antes – 100% de multa

