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SANTUÁRIOS MARIANOS EM AGOSTO DE 2023
COM Padre VALDEMAR GROH

01º DIA – 20/08/2023 – DOMINGO
BRASIL – LISBOA (PORTUGAL) – Embarque em Florianópolis com destino a Lisboa e conexão em
Guarulhos - SP. Pernoite no voo em deslocamento.
02º DIA – 21/08/2023 – SEGUNDA-FEIRA
LISBOA – Chegada em Lisboa. Após o desembarque, trâmites de imigração, retirada da bagagem e
transfer para o hotel. Restante do dia livre para descansar. (Jantar incluído). Pernoite no Hotel em
Lisboa.
03º DIA – 22/08/2023 – TERÇA-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 Comércio, Praça do Rossio entre
outros. À noite Show de Fado com jantar. (Café da manhã, almoço e jantar com show incluídos).
Pernoite no Hotel em Lisboa.
04º DIA – 23/08/2023 – QUARTA-FEIRA
LISBOA – FÁTIMA – Após café da manhã, saída para Fátima. Chegada em Fátima e visita às
Casas dos Três Pastorinhos (local que conta a história onde Nossa Senhora de Fátima apareceu
para 03 crianças) que fica em Aljustrel, uma pequena aldeia próximo de Fátima. Nas visitas é
possível conhecer a casa que viviam Jacinta e Francisco e que está toda arrumada como na época.
Em frente pode ser visitada a casa onde os pais de Francisco e Jacinta viveram os últimos anos,
nessa casa estão expostos os móveis verdadeiros da época, inclusive a cama que as crianças
usavam. Próximo fica a casa onde morava Lúcia, que além do seu interior, pode ser visitado o lugar
onde ficavam as ovelhas, com ovelhas de verdade. Da casa da Lúcia pode ser acessado o caminho
onde Francisco, Jacinta e Lúcia tiveram a visão, chegando em um jardim lindo com as imagens do
anjo e das crianças em tamanho quase real. Visitamos também o museu que conta como era o
cotidiano das pessoas daquela época, além de ensinar sobre o trabalho no campo e pastoreio.
Parada para almoço, check-in no hotel e à tarde visita ao Santuário com missa em uma das capelas.
Noite procissão das velas (OBS: se tiver). (Café da manhã, almoço e jantar incluídos). Pernoite no
Hotel em Fátima.
05º DIA – 24/08/2023 – QUINTA-FEIRA
FÁTIMA – PORTO - Após café da manhã, saída para Porto onde vamos visitar uma vinícola, realizar
um passeio de barco no Rio Douro e comer o tradicional bacalhau com vinho do Porto. (Café da
manhã, almoço e jantar incluídos). Pernoite no Hotel em Porto.
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06º DIA – 25/08/2023 – SEXTA-FEIRA
PORTO - SANTIAGO DE COMPOSTELA (ESPANHA) – Após o café da manhã, deslocamento para
Santiago de Compostela. Chegada e participação da Missa do Peregrino que é tomada de emoção,
visto que é a última etapa que os peregrinos cumprem em sua jornada e onde seus nomes e países
de procedência são anunciados. Tempo para almoço e vamos visitar também a imponente Catedral
e o Pórtico de La Glória. Chegada ao hotel e check–in. (Café da manhã, almoço e jantar incluídos).
Pernoite no Hotel em Santiago de Compostela.
07º DIA – 26/08/2023 – SÁBADO
SANTIAGO DE COMPOSTELA – MADRID – Após café da manhã e, em horário determinado, trem
direto a Madrid. Receptivo na estação de trem e em seguida transfer ao hotel. (Café da manhã,
almoço e jantar incluídos). Pernoite no Hotel em Madrid.
08º DIA – 27/08/2023 – DOMINGO
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.
09º DIA – 28/08/2023 – SEGUNDA-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 e check–in. (Café da manhã, almoço e jantar incluídos).
Pernoite no Hotel em Barcelona.
10º DIA – 29/08/2023 – TERÇA-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, Casa Batló e em seguida bairro gótico.
Almoço e à tarde seguimos até o Parque Guell que também é uma obra de Gaudí e ao final das
visitas retorno ao hotel, pois à noite tem Show Flamenco com jantar. (Café da manhã, almoço e
jantar com show incluídos). Pernoite no Hotel em Barcelona.
11º DIA – 30/08/2023 – QUARTA-FEIRA
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 da cidade e visita ao Aquário de Barcelona, final do dia
retorno ao hotel. (Café da manhã, almoço e jantar incluídos). Pernoite no Hotel em Barcelona.
12º DIA – 31/08/2023 – QUINTA-FEIRA
BARCELONA – LOURDES (FRANÇA) - Após café da manhã, deslocamento para Lourdes. Tempo
para almoço e check-in no hotel. À tarde visita ao santuário, à gruta e em horário determinado
participação na missa. À noite participaremos da procissão luminosa. (Café da manhã, almoço e
jantar incluídos). Pernoite no Hotel em Lourdes.
13º DIA – 01/09/2023 – SEXTA-FEIRA
LOURDES – PARIS - Após café da manhã, transfer para estação e embarque em trem de alta
velocidade para Paris. Parada para almoço e à tarde visita ao Palácio de Versalhes. Retorno a Paris,
check–in e jantar no hotel. (Café da manhã, almoço e jantar incluídos). Pernoite no Hotel em Paris.
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14º DIA – 02/09/2023 – SÁBADO
PARIS - Passeio de dia todo em Paris com guia local visitando a Torre Eiffel, Notre Dame, Sacré
Couer, Capela da Medalha Milagrosa, Arco do Trinfo, Champs Elysee, finalizando com um passeio
de barco no Rio Sena com jantar. (Café da manhã, almoço e jantar incluídos). Pernoite no Hotel em
Paris.
15º DIA – 03/09/202 – DOMINGO
PARIS – BRASIL - Após café da manhã, check-out no hotel e visita o Museu do Louvre. Parada
para almoço e a tarde visita a Capela da Medalha Milagrosa com missa. Em horário determinado
transfer para o aeroporto para voo de retorno ao Brasil. (Café da manhã e almoço incluídos).
Pernoite no voo em deslocamento.
16º DIA – 04/09/2023 – SEGUNDA-FEIRA
BRASIL - Chegada prevista para o início da manhã em Guarulhos, 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 e uma bagagem de
23kg despachada e uma de 08 kg de mão.
2- 13 Pernoites em Hotel 4* centrais com café da manhã buffet em apto duplo standard.
3- 13 Almoços e jantares durante todo roteiro (sem bebidas).
4- Deslocamento terrestre conforme roteiro acima em ônibus de luxo com ar condicionado exclusivo
para o grupo.
5- Todos os transfers.
6- Deslocamento de trem Santiago de Compostela/Madrid – 2° classe.
7- Deslocamento de trem Madrid/Barcelona – 2° classe.
8- Deslocamento de trem Lourdes/Paris – 2° classe.
9- Todos os ingressos de entrada aos santuários, sítios arqueológicos, museus, igrejas, teleféricos,
barcos, shows.
10- Tours indicados no roteiro com guias locais em português.
11- Gorjetas para guias, motoristas e maleteiros.
12- Seguro viagem de USD 300.000,00 por passageiro.
13- Seguro cancelamento de USD 2.000,00 (consulte o contrato).
14- Coordenador de viagem da Ponto de Partida desde o Brasil.
15- Kit Viagem Ponto de Partida (03 camisetas, 01 lenço de pescoço, 01 mochila, 01 Squeeze
personalizada, 01 chapéu para mulher ou 01 boné para homem, 02 etiquetas de bagagem, 01
caderneta de anotação, 01 porta voucher com: 01 lápis, 01 caneta, 01 porta passaporte, cópia
impressa do seguro, roteiro e voos).
PASSEIOS INCLUÍDOS:
1- City tour em Lisboa.
2- Show de Fado em Lisboa com jantar (sem bebidas).
3- Visita às Casas dos Três Pastorinhos.
4- Visita ao Santuário de Fátima com missa.
5- Visita a uma Vinícola no Porto.
6- Passeio de barco no Rio Douro.
7- Visita a Santiago de Compostela com missa do Peregrino.
8- City tour em Madrid.
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9- 02 dias inteiros + meio dia de city tour em Barcelona.
10- Show de Flamenco em Barcelona com jantar (sem bebidas).
11- Visita ao Santuário, à gruta e Missa em Lourdes.
12- Procissão luminosa em Lourdes.
13- Visita ao Palácio de Versalhes.
14- City tour em Paris.
15- Passeio de barco no Rio Sena com jantar (sem bebidas).
16- Visita ao Museu do Louvre.
INVESTIMENTO POR PESSOA EM APTO DUPLO A PARTIR DE: EUR 5.590,00 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.
MAIO/22: ENTRADA DE EUR 399,29 + 13X DE EUR 399,29
ENTRADA DE R$ 2.196,07 + 13X DE R$ 2.196,07 + PARCELA FINAL*
JUNHO/22: ENTRADA DE EUR 430,00 + 12X DE EUR 430,00
ENTRADA DE R$ 2.365,00 + 12X DE R$ 2.365,00 + PARCELA FINAL*
JULHO/22: ENTRADA DE EUR 465,83 + 11X DE EUR 465,83
ENTRADA DE R$ 2.562,08 + 11X DE R$ 2.562,08 + PARCELA FINAL*
AGOSTO/22: ENTRADA DE EUR 508,18 + 10X DE EUR 508,18
ENTRADA DE R$ 2.795,00 + 10X DE R$ 2.795,00 + PARCELA FINAL*
SETEMBRO/22: ENTRADA DE EUR 559,00 + 09X DE EUR 559,00
ENTRADA DE R$ 3.074,50 + 09X DE R$ 3.074,50 + PARCELA FINAL*
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$ 5,50.
*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.

SERVIÇOS NÃO INCLUÍDOS:
• O preço exclui quaisquer serviços que não estejam expressamente mencionados no item Serviços
Incluídos.
• Bebidas durante as refeições.
• Comidas não mencionadas.
• Extras de caráter pessoal (telefone, gorjetas, lavanderia, etc.).
• Excesso, extravio, danificação ou roubo de bagagens.
• Não inclui marcação de assentos nos voos, pois esse serviço é vendido separadamente pela cia
aérea.
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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 - DOCUMENTAÇÃO é de inteira responsabilidade do passageiro.
4 - 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 trem,
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.
5 - 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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