Peregrinação da Arquidiocese de Porto Alegre ao
Santuário de Aparecida
Agosto 2022 – 4 dias

26/08 (Sex) – PORTO ALEGRE / APARECIDA
No final do dia, encontro do grupo no local e horário a definir e viagem para Aparecida/SP.
27/08 (Sáb) – APARECIDA
Chegada no final da manhã em Aparecida, acomodação no hotel e almoço (incluso). 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 e jantar.

28/08 (Dom) – APARECIDA / GUARATINGUETÁ / PORTO ALEGRE
Café da manhã no hotel. Manhã para participação da Missa com todos os peregrinos de Porto Alegre às
8h, com arcebispo metropolitano, Dom Jaime Spengler. Tempo para visitação ao Santuário e tempo
compras. Almoço no hotel. Em seguida saída para Guaratinguetá para visitação no Seminário Frei Galvão
e outros pontos turísticos da cidade. Em horário oportuno saída para viagem em direção a Porto Alegre.

29/08 (Seg) – PORTO ALEGRE
Chegada em Porto Alegre pela manhã. Fim dos nossos serviços.

CONDIÇÕES GERAIS
PROGRAMA COMPLETO: (terrestre em apartamento duplo/triplo)
< preços por pessoa – mínimo 45 passageiros >
Serviços
Valor do pacote aéreo + terrestre

Valor

R$ 1.090,00

Suplemento para apartamento individual –R$ 250,00
(somente para as pessoas que desejam ficar sozinhas no quarto se houver disponibilidade)

- O preço inclui:
• Viagem em ônibus Leito durante todo o roteiro
• Hotel Portal dos Devotos ou similar
• Pensão completa em Aparecida
• Ingresso para o passeio de barco
• Kit de Viagens Unitur
• Seguro de assistência de viagem
• Acompanhante da Unitur desde Porto Alegre
Condições de pagamento e inscrições:
•

À vista no boleto/dinheiro ou cheque R$ 990,00

•
•

10 parcelas de R$ 119,00 no cartão de crédito

•

- O preço não inclui:
• Refeições não citadas
• Bebidas
• Passeios opcionais

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.

