Peregrinação da Arquidiocese de Porto Alegre ao Santuário de
Aparecida
Aparecida/SP e Rio de Janeiro/RJ - Agosto 2022 – 4 dias
Coordenador EspirituaL: Pe. Luis Carlos Silva (Pe. Carlinhos) – Porto Alegre/RS
27/08 (Sáb) – PORTO ALEGRE / SÃO PAULO / APARECIDA
Apresentação no aeroporto de Porto Alegre na madrugada para embarque no voo direto para São Paulo.
Chegada e saída em direção a Aparecida. No caminho faremos uma parada para descanso. Chegada em
Aparecida no final da manhã. Almoço no hotel e descanso. A tarde programação da Arquidiocese de
Porto Alegre (Rezaremos o terço no Caminho do Rosário). Logo após participaremos da Missa às 18h.
Retorno para o hotel. Jantar incluso.
28/08 (Dom) – APARECIDA / RIO DE JANEIRO
Café da manhã no hotel. Programação da Arquidiocese de Porto Alegre: Missa às 8h. Logo após tempo
livre. Almoço no hotel e após viagem em direção ao Rio de Janeiro. Parada no caminho para lanche.
Chegaremos no final do dia/noite. Acomodação no hotel e jantar.
29/08 (Seg) – RIO DE JANEIRO
Café da manhã no hotel. Dia de city tour pelos principais pontos turisticos do Rio de Janeiro iniciando
com a visitação ao Cristo Redentor (ingressos incluso). A tarde visitaremos o Centro do Rio de Janeiro,
com guia local, onde vai ser possível ver o belíssimo Teatro Municipal, a Biblioteca Nacional, a Cinelândia,
os Arcos da Lapa e visita à Catedral Metropolitana de São Sebastião. Tempo livre. Nesta noite não
incluimos o jantar para que o grupo possa também aproveitar a noite na cidade maravilhosa.
30/08 (Ter) – RIO DE JANEIRO / PORTO ALEGRE
Café da manhã no hotel e manhã livre. Após check-out no hotel 12h e saída para almoço (não incluso). A
tarde visitaremos o Pão de Açúcar e tempo livre. Chegada no aeroporto para embarque e retorno para
Porto Alegre às 20h. Chegada prevista às 00h10. Fim dos nossos serviços.

CONDIÇÕES GERAIS
PROGRAMA COMPLETO: (aéreo + terrestre em apartamento duplo)
< preços por pessoa – mínimo 40 passageiros >
Serviços

Valor

R$ 3.190,00

Valor do pacote aéreo + terrestre

Desconto de R$ 200,00 por pessoa para ficar em apto triplo.
Suplemento para apartamento individual –R$ 550,00
(somente para as pessoas que desejam ficar sozinhas no quarto se houver disponibilidade)

- O preço inclui:
*Passagem aérea com saída de Porto Alegre (sem
franquia de bagagem)
*Taxas de embarque nos aeroportos
*1 noite no HOTEL RAINHA DO BRASIL (Aparecida)
*2 noites no Américas Copacabana ou similar (RJ)
*Café da manhã diário, 2 almoços + 2 jantares.
*Serviço de ônibus de São Paulo / Aparecida / Rio de
Janeiro
*6h com guia local no Rio de Janeiro
*Ingresso para o passeio de barco, Cristo Redentor e
Pão de Açúcar
*Seguro de assistência de viagem
*Acompanhante da Unitur desde Porto Alegre
Condições de pagamento e inscrições:

- O preço não inclui:
 Refeições não citadas
 Bebidas
 Franquia de bagagem despachada
 Passeios opcionais




À vista no PIX/boleto/dinheiro ou cheque R$ 3.090,00
10 parcelas de R$ 319,00 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, hotéis e demais fornecedores.



Até 40 dias antes multa de R$150 pelo cancelamento



Entre 39 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.

