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SANTUÁRIOS MARIANOS EM abril 2023
COM Padre SILVIO JOSÉ KREMER

01ª DIA – 11/04/2023 – TERÇA-FEIRA
BRASIL – LISBOA (PORTUGAL) – Embarque em Florianópolis para Guarulhos e voo de
Guarulhos para Lisboa. Pernoite no voo em deslocamento.
02ª DIA – 12/04/2023 - QUARTA–FEIRA
LISBOA – Chegada em Lisboa. Após a retirada da bagagem e imigração transfer para o Hotel,
almoço e check–in. Tarde e noite livre com jantar no hotel. Pernoite no Hotel em Lisboa.
03ª DIA – 13/04/2023 - QUINTA–FEIRA
LISBOA - Após café da manhã, city tour em Lisboa com guia local visitando Torre de Belém,
Monumento dos Descobridores, Mosteiro dos Jerônimos, Praça do comercio, Praça do Rossio entre
outros e a noite Show de Fado com jantar. (Café da manhã, almoço e jantar com show incluído e
ingressos). Pernoite no Hotel em Lisboa.
04ª DIA – 14/04/2023 - SEXTA-FEIRA
LISBOA – ÓBIDOS – FÁTIMA – Após café da manhã, saída para Fátima passando por Óbidos
cidade medieval amuralhada, chegada em Fatima check–in, almoço e tarde livre para visitar o
Santuário e a noite procissão das velas (OBS: se Tiver). (Café da manhã, almoço e jantar incluídos).
Pernoite no Hotel em Fátima.
05ª DIA – 15/04/2023 - SÁBADO
FÁTIMA – COIMBRA - AVEIRO – Após café da manhã, saída para Aveiro passando por Coimbra
para visitar a Universidade de Coimbra considerada uma das mais antigas do mundo. Continuação
da viagem com chegada prevista para o meio dia em Aveiro, onde vamos almoçar na beira dos
canais, pois a cidade portuguesa lembra muito Veneza na Itália. Após o almoço city tour por Aveiro
e final da tarde passeio de barco pelos canais. Ao término, check–in no hotel e jantar (Café da
manhã, almoço, jantar, ingressos e passeio de barco incluído). Pernoite no Hotel em Aveiro.
06ª DIA – 16/04/2023 - DOMINGO
AVEIRO – PORTO – SANTIAGO DE COMPOSTELA (ESPANHA) – Após o café da manhã,
deslocamento para Santiago de Compostela, passando pela cidade do Porto onde vamos fazer um
passeio de barco no Rio Douro e comer o tradicional bacalhau com vinho do Porto. A tarde
seguimos para Santiago de Compostela, chegada ao hotel, check–in e jantar. (Café da manhã,
almoço e jantar incluídos com passeio de barco). Pernoite no Hotel em Santiago de Compostela.
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07ª DIA – 17/04/2023 – SEGUNDA-FEIRA
SANTIAGO DE COMPOSTELA – MADRID – Após café da manhã visita a Santiago de Compostela.
Tempo para almoço e em horário combinado trem direto a Madrid. Transfer ao hotel e jantar. (Café
da manhã, almoço, jantar incluídos com trem), Pernoite no Hotel em Madrid.
08ª DIA – 18/04/2023 – TERÇA-FEIRA
MADRID – Após café da manhã, vamos fazer um city tour de dia todo em Madrid com nosso guia
local visitando locais como Praça Puerta Del Sol, Praça da Maior, Parque El Retiro, Puerta del
Alcalá, Museu do Prado externo, Gran Via, Palácio Real de Madrid externo, (Café da manhã,
almoço e jantar incluídos). Pernoite no Hotel em Madrid.
09ª DIA – 19/04/2023 - QUARTA–FEIRA
MADRID - TOLEDO – MADRID - Após café da manhã com nosso guia local vamos fazer um
passeio de meio dia em Toledo e como principal ponto turístico a Catedral de Toledo que é uma
das maiores igrejas da Europa e a 2ª maior da Espanha, com seu estilo Gótico com detalhes em
Barroco e impressionante. Sua construção teve início no século XIII e é um dos pontos turísticos
mais visitados da Espanha. Após o almoço retorno para Madrid para a tarde assistirmos uma
tourada artística na Praça de Toros Las Ventas (OBS: depende da agenda das touradas do ano
vigente). (Café da manhã, almoço, jantar, ingressos incluídos). Pernoite Hotel em Madrid Espanha.
10ª DIA – 20/04/2023 - QUINTA–FEIRA
MADRID – BARCELONA – Após café da manhã, transfer para estação de trem onde vamos
embarcar para Barcelona. Tempo para almoço e início do city tour em Barcelona com guia local
visitando a 1ª obra do Arquiteto Catalão Gaudí a Igreja Sagrada Família e Catedral do Mar ao
término das visitas deslocamento para hotel, check–in e jantar. (Café da manhã, almoço, jantar,
trem e ingressos incluídos). Pernoite no Hotel em Barcelona.
11ª DIA – 21/04/2023 – SEXTA-FEIRA
BARCELONA – Após café da manhã, vamos começar nosso dia de City Tour com guia local
visitando mais obras do Arquiteto Gaudí como a Casa Mila e a Casa Batló em seguida bairro gótico,
almoço e a tarde vamos até o Parque Guell que também e uma obra de Gaudí ao final da visita
retorno ao hotel, pois a noite temos show Flamenco com jantar. (Café da manhã, almoço, jantar
com show e ingressos incluídos). Pernoite no Hotel em Barcelona.
12ª DIA – 22/04/2023 – SÁBADO
BARCELONA – Após café da manhã, continuação do city tour por Barcelona com guia local
visitando Mercado Público de Barcelona, as praias, Catedral de Barcelona, passeio de teleférico ao
Montjuic com uma das vistas mais lindas de Barcelona e visita ao Aquário de Barcelona final doa
dia retorno ao hotel e jantar. (Café da manhã, almoço, jantar e ingressos incluídos). Pernoite no
Hotel em Barcelona.
13ª DIA – 23/04/2023 - DOMINGO
BARCELONA – LOURDES (FRANÇA) - Após café da manhã, deslocamento para Lourdes com
tempo para almoço e check-in no hotel. Tarde livre para visitar o santuário e em horário determinado
participação na missa e a noite jantar no hotel. (Café da manhã, almoço, jantar incluídos). Pernoite
no Hotel em Lourdes.
14ª DIA – 24/04/2023 – SEGUNDA-FEIRA
LOURDES - BORDEAUX – Após café da manhã, saída para região dos vinhos franceses e visita
a uma vinícola com almoço. A tarde visita a cidade e no fim do dia check–in e jantar no hotel. (Café
da manhã, almoço com visita e degustação em uma vinícola, jantar). Pernoite no Hotel em
Bordeaux.
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15ª DIA – 25/04/2023 – TERÇA-FEIRA
BORDEAUX – PARIS - Após café da manhã, transfer para estação de Trem e embarque em Trem
TGV de alta velocidade para Paris. Parada para almoço e a tarde visita ao Palácio de Versalhes.
Retorno a Paris, check–in e jantar no hotel. (Café da manhã, almoço, jantar, trem bala e ingressos
incluídos). Pernoite no Hotel em Paris.
16ª DIA – 26/04/2023 – QUARTA-FEIRA
PARIS – LISIEUX – PARIS - Após café da manhã, passeio de dia todo a Lisieux para visitar o
Santuário de Santa Terezinha do Menino Jesus e em horário determinado missa e almoço. À tarde
retorno a Paris e final da tarde chegada ao hotel para jantar. (Café da manhã, almoço e jantar
incluídos). Pernoite Hotel em Paris.
17ª DIA – 27/04/2023 – QUINTA-FEIRA
PARIS – VALE DO LOIRE – PARIS – Após café da manhã, passeio de dia todo ao Vale do Loire
com guia local e almoço passando nos Castelos de Chamboard, Amboise e Chenonceau. Final da
tarde retorno a Paris e jantar no hotel. Pernoite no Hotel em Paris.
18ª DIA – 28/04/2023 – SEXTA-FEIRA
PARIS - Passeio de dia todo em Paris com guia local visitando a Torre Eiffel, Sacré Couer, Medalha
Milagrosa, passeio de barco no Rio Sena, Arco do Trinfo, Champs Elysee. (Café da manhã, almoço,
jantar e ingressos incluídos). Pernoite no Hotel em Paris.
19ª DIA – 29/04/2023 – SÁBADO
PARIS – BRASIL - Após café da manhã, check-out no hotel e visita ao Museu do Louvre com
parada para almoço. Em horário determinado transfer para o aeroporto para voo de retorno ao
Brasil. Pernoite no voo em deslocamento.
20ª DIA – 30/04/2023 – DOMINGO
BRASIL - Chegada prevista para o início da manhã, imigração, retirada da bagagem e em horário
determinado check–in no voo para Florianópolis.
SERVIÇOS INCLUÍDOS:
1. Voos desde Florianópolis em classe econômica, com taxas de embarque, uma bagagem de 23kg
despachada e uma de 08 kg de mão.
2. 17 Pernoites em Hotel 4*centrais com café da manhã buffet em apto duplo standard.
3. Almoço e jantar durante todo roteiro (sem bebidas).
4. Todos os transfers.
5. Seguro viagem de USD 300.000,00 por passageiro.
6. Taxa ETIAS de entrada na Europa.
7. Todos os ingressos.
8. Deslocamento de trem Santiago de Compostela/Madrid.
9. Deslocamento de trem Madrid/Barcelona.
10. Deslocamento de trem Bordeaux/Paris.
11. Gorjetas.
12. Coordenador de viagem da Ponto de Partida desde o Brasil.
13. Deslocamento privativo para o grupo.
14. Guias locais em português.
15. Kit Viagem.
PASSEIOS INCLUÍDOS:
1- City tour em Lisboa.
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Show de Fado com jantar (sem bebidas).
Visita a Universidade de Coimbra.
City tour em Aveiro.
Passeio de barco em Aveiro.
Passeio de barco no Porto.
Visita Santiago de Compostela.
City tour em Madrid.
City tour em Toledo.
02 dias inteiros + meio dia de city tour em Barcelona.
Show Flamenco com jantar (sem bebidas).
Visita a uma vinícola em Bordeaux.
Visita a Cidade de Bordeaux.
Visita ao Palácio de Versalhes.
City tour em Lisieux.
City tour ao Vale do Loire.
City tour em Paris.
Passeio de barco em Paris.
Visita ao Museu do Louvre.

INVESTIMENTO POR PESSOA EM APTO DUPLO A PARTIR DE: EUR 6.490,00 COM TAXAS
DE EMBARQUE.
PARCELAMENTO EM ATÉ 48 X ATRAVÉS DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO.
Crédito sujeito à aprovação. Faça uma simulação sem compromisso.
PARCELAMENTO DIRETO COM A PONTO DE PARTIDA TURISMO.
JULHO/22: ENTRADA DE EUR 811,25 + 07 X DE EUR 811,25
ENTRADA DE R$ 4.867,50 + 07 X DE R$ 4.867,50 + PARCELA FINAL*
AGOSTO/22: ENTRADA DE EUR 927,14 + 06 X DE EUR 927,14
ENTRADA DE R$ 5.562,86 + 06 X DE R$ 5.562,86 + PARCELA FINAL*
SETEMBRO/22: ENTRADA DE EUR 1.081,67 + 05 X DE EUR 1.081,67
ENTRADA DE R$ 6.490,00 + 05 X DE R$ 6.490,00 + PARCELA FINAL*
OUTUBRO/22: ENTRADA DE EUR 1.298,00 + 04 X DE EUR 1.298,00
ENTRADA DE R$ 7.788,00 + 04 X DE R$ 7.788,00 + PARCELA FINAL*
NOVEMBRO/22: ENTRADA DE EUR 1.622,50 + 03 X DE EUR 1.622,50
ENTRADA DE R$ 9.735,00 + 03 X DE R$ 9.735,00 + PARCELA FINAL*
DEZEMBRO/22: ENTRADA DE EUR 2.163,33 + 02 X DE EUR 2.163,33
ENTRADA DE R$ 12.980,00 + 02 X DE R$ 12.980,00 + PARCELA FINAL*
JANEIRO/23: ENTRADA DE EUR 3.245,00 + 01 X DE EUR 3.245,00
ENTRADA DE R$ 19.470,00 + 01 X DE R$ 19.470,00 + PARCELA FINAL*
FEVEREIRO/23: A VISTA DE EUR 6.490,00
A VISTA CONFORME O CÂMBIO DO DIA
FORMA DE PAGAMENTO:
ATRAVÉS DE BOLETO BANCÁRIO + PARCELA FINAL DE AJUSTE A PAGAR CONFORME
VARIAÇÃO CAMBIAL A PARTIR DA DATA DE FECHAMENTO DO CONTRATO.
CÂMBIO PRÉ – FIXADO DO DIA 04/04/2022 Á R$ 6,00.
*O câmbio acima mencionado é utilizado para base de cálculo do contrato. Ao final do
parcelamento será apurado a variação cambial do período e, se houver diferença, será
adicionada mais uma parcela ao final do contrato para quitação desses valores.
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SERVIÇOS NÃO INCLUÍDOS:
• O preço exclui quaisquer serviços que não estejam expressamente mencionados no item serviços
incluídos.
• Bebidas durante as refeições.
• Comidas não mencionadas como nos aeroportos.
• Extras de caráter pessoal (telefone, lavanderia, etc.).
• Excesso, extravio, danificação ou roubo de bagagens.
DOCUMENTOS OBRIGATÓRIO PARA TODAS AS IDADES:
1 - PASSAPORTE BRASILEIRO VÁLIDO, com vencimento 6 meses após o retorno da viagem.
2 - VACINA DA FEBRE AMARELA não é exigida, mas recomendamos. Você pode tomar esta
vacina em qualquer posto de saúde, porém é necessário que troque a sua carteirinha em um posto
da ANVISA pela Carteira Internacional de Vacinação.
3 - VACINA COVID. Você deve estar com a vacinação completa e o comprovante de vacinação em
inglês.
4 - DOCUMENTAÇÃO é de inteira responsabilidade do passageiro.
5 - OBSERVAÇÕES: É facultado a Operadora promover ajustes, melhorias, inversões, alterações,
cortes, substituir meios de transportes, que forem necessários para a segurança dos viajantes, item
que terá prioridade; eventuais cancelamentos ou mudança de roteiro, inclusive de voos, por força
maior, alheios à vontade da operadora, não serão de responsabilidade da mesma, não dará direito
a descontos proporcionais ou indenizações, uma vez que o presente roteiro foi projetado, elaborado
e contratado EXPONTANEAMENTE e antecipadamente, dentro de situações normais de: clima,
tráfego, mecânica e política. Qualquer decisão terá como prioridade: a segurança dos viajantes; a
continuação da viagem, a conclusão do roteiro.
Os horários previstos neste roteiro são passíveis de alterações dependendo das aduanas ou
ocorrências climáticas, mecânicas em atrasos de voos, transporte rodoviário, marítimo e ferroviário,
quando houver.
A realização da viagem com o número inferior ao previsto será opcional para a operadora ou esta
devolverá os valores recebidos, sem que incida qualquer ônus ou indenizações.
6 - O passageiro deverá, no momento do embarque, apresentar a documentação informada. Caso
contrário, ficará impedido de embarcar, não cabendo qualquer reclamação e nem devolução de
valores.
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