
 

 

 

Peregrinação aos Santuários da França, Espanha e Portugal 

FEVEREIRO de 2023 – 13 dias 

Paróquia Nossa Senhora Do Perpétuo Socorro – Porto Alegre RS 

Coordenador: Pe. Gustavo Haas 

 

11/02 (sab) – PORTO ALEGRE / LISBOA   

Embarque no aeroporto de Porto Alegre com destino a Paris. Companhia aérea e conexões a definir. 

12/02 (dom) – LISBOA / PARIS 

Chegada em Lisboa no início da manhã e continuação em voo para Paris. Recepção e traslado para o 

hotel. Hospedagem, tempo para descanso e jantar.  

13/02 (seg) – 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, etc. Também veremos a Catedral de Notre Dame (visita externa pois está em 
reforma). À tarde visitaremos o Museu do Louvre (ingresso incluído). 
 
14/02 (ter) – PARIS 
Café da manhã. Hoje visitaremos a capela da Medalha Milagrosa, onde celebraremos a MISSA. 
Seguiremos nosso passeio em Montmartre, conhecendo a Igreja de Sacre Coeur. Tempo livre para 
compras. Jantar no hotel e à noite realizaremos um tour noturno pelos principais monumentos e passeio 
de barco pelo Rio Sena.  
 
15/02 (qua) – PARIS / PAU 50km LOURDES  
Café da manhã. Traslado para o aeroporto de Orly embarque em voo com destino ao aeroporto de PAU. 
Traslado de ônibus até Lourdes. Chegada na metade da tarde. Hospedagem e Jantar. Para os que 
desejarem, já é possível participar da procissão luminosa. 
  
16/02 (qui) – 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.  
 
17/02 (sex) – LOURDES 245km SARAGOÇA   
Café da manhã. Nossa peregrinação entrará na Espanha. Nossa primeira parada será em Saragoça Visita a 
Catedral- Basílica Nossa Senhora do Pilar. Breve visita ao centro histórico com guia local. Hospedagem no 
hotel e jantar.  



 

 

18/02 (sab) – SARAGOÇA 424km  AVILA 
Café da manhã. .Nossa viagem segue para Ávila, terra de Santa Teresa. Esta cidade encantadora possui uma 
muralha de 2,5km de extensão, e entre os principais pontos à serem visitados está a Catedral em estilo gótico 
e o Convento da Encarnação, local da conversão de Santa Teresa. Celebração da Missa. . Hospedagem no hotel 
e jantar.  
 

19/02 (dom) – AVILA  456km 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.  
 

20/02 (seg) – 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.  
 
21/02 (ter) – FÁTIMA 120km LISBOA 
Café da manhã. Celebração da Missa na Capelinha das Apariçõs e tempo livre para devoções. Viagem 
para Lisboa, chegada, hospedagem no hotel e tempo livre. Nesta noite teremos um jantar especial, em 
uma casa típica portuguesa, com show de fado.  
 
22/02 (qua) – 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. 
 
23/02 (qui) – LISBOA / PORTO ALEGRE 
Café da manhã e traslado para o aeroporto. Embarque em voo com destino a Porto Alegre  Fim dos 
nossos serviços. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CONDIÇÕES GERAIS 

PROGRAMA TERRESTRE EM APTO DUPLO 

Preços por pessoa | Mínimo de 25 passageiros 

Valor total do pacote aéreo + terrestre por pessoa U$ 4.090,00 

Suplemento para apartamento individual: U$ 500,00 

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

O PREÇO INCLUI O PREÇO NÃO INCLUI 

O preço inclui: 
 Passagem aérea com taxas de embarque nos aeroportos 
 Hospedagem em hotéis 3 e 4 estrelas em todo o roteiro 
 Maleteiros (1 mala por pessoa) nos hotéis 
*Regime de meia pensão (café e jantar) em todo o roteiro 
 Serviço de ônibus luxo durante toda a viagem 
 Passeios conforme mencionados no programa 
 Acompanhante da Unitur desde o Brasil 
 Guia local em português  
 Gorjetas a guias e motoristas 

Ingressos nos locais visitados conforme o roteiro 

Kit de viagem: Bolsa de viagem, etiqueta de bagagem, porta-
documentos, lenço para identificação  
 Seguro de viagem com cobertura COVID 

Passaporte 
- Refeições não citadas no 
roteiro e bebidas 
- Passeios opcionais 
- Testes PCR/Antígeno Covid-19 
 
 

Condições de pagamento e inscrições: 

• À vista (dinheiro/pix/boleto) - desconto de U$ 200,00. 

• Parcelamento total da viagem em 6x sem juros no cartão de crédito. 

• Parcelamento em boletos, desde que com 60 dias antes da viagem esteja tudo quitado. 

• Outros modos de pagamento, favor nos consultar. 
• 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 

• Necessário  certificado  internacional  da  COVID-19 com duas ou mais doses. 

Política de Cancelamento 

Entende-se por cancelamento a desistência da viagem e/ou do serviço contratado, bem como 

alteração de datas. Solicitações de cancelamento da viagem ou serviços contratados deverão ser 

feitas por escrito (e-mail ou WhatsApp). As penalidades serão aplicadas segundo a antecedência com 

que forem comunicadas.  

Até 60 dias antes multa de 5% pelo cancelamento  

Entre 59 e 45 dias antes do início da viagem – perda de 15% do valor total do programa 

Entre 44 e 30 dias antes do início da viagem – perda de 25% do valor total do programa 

Entre 29 e 20 dias antes do início da viagem – perda de 35% do valor total do programa 

Entre 09 e 04 dias antes do início da viagem – perda de 80% do valor total do programa 


