
 

 

 
 
 

Belo Horizonte, 01 de ABRIL de 2015. 
 

Informativo N.º 4 
 
Estimados Clientes: 

 
Enviamos este informativo a todos os passageiros que estão inscritos na viagem aos Santuários Marianos na 

Europa no período de 14 de Abril a 01 de Maio 2015. 
 

O objetivo deste informativo é informar os dias que estaremos hospedados em cada hotel no período da 
viagem e também para informar contatos do GUIA da viagem. 

 
- Todos os passageiros podem clicar em cima do nome dos hotéis e automaticamente se abrirá o site oficial do Hotel, 

no site terá todos os contatos, endereços, fotos dos apartamentos entre outras informações. 

 

15/04 a 17/04   Hotel Olissipo Marques de Sá, Lisboa  Portugal 

17/04 a 18/04   Hotel Sanctuaire Nsa. Sra. La Salete  França 

18/04 a 19/04   Hotel Ibis Styles Sud, Avignon   França 

19/04 a 21/04   Hotel Alba – Lourdes    França 

21/04 a 22/04   Hotel Panorama, Andorra-a-velha  Andorra 

22/04 a 25/04   Hotel Four Points By Sheraton, Barcelona Espanha 

25/04 a 27/04   Hotel Husa Princesa, Madri   Espanha 

27/04 a 28/04   Hotel Exe Hall88 Aparthotel, Salamanca Espanha 

28/04 a 30/04   Hotel Vila Galé, Porto    Portugal 

30/04 a 01/05   Hotel de Fátima, Fátima   Portugal 

 

- Recomendamos a que todos os passageiros deixem uma lista dos hotéis e um roteiro com os vossos familiares, 

principalmente filhos ou parentes próximos, se existir alguma necessidade de seus familiares quererem comunicar 

com os passageiros da viagem, podem ligar no hotel e pedir para transferir para o apartamento, basta informar o 

primeiro e último nome e a recepção encaminhará a chamada sem custos para o hóspede. 

 

- Em caso de ser um contato URGENTE, podem contatar com o guia da viagem através dos seguintes contatos: 

a) Celular Internacional:  00351 915 859 742  

b) Whatsapp:   0055 21 96923 6545 

c) E-mail:   vitor.esteves@estevestur.com 

 

- Importante mencionar que  no período da viagem, existirá uma diferença horária de 4 horas à frente do fuso 

horário em Belo Horizonte. Caso sejam 20h no Brasil serão 00h na Europa.  

 

- Passaremos mais detalhes em outros informativos.  
- Estamos trabalhando para que tenha a viagem de seus sonhos!  
 
 

Que Deus e Nossa Senhora nos abençoe a todos. 
 

Vitor Esteves 
Diretor Executivo 

Estevestur Viagens 

http://www.olissippohotels.com/pt/Grupo/Hoteis-Olissippo/Marques-de-Sa/O-Hotel.aspx
http://www.tripadvisor.com.br/Attraction_Review-g1500077-d1527729-Reviews-Sanctuaire_De_Notre_Dame_De_La_Salette-La_Salette_Fallavaux_Isere_Rhone_Alpes.html
http://www.accorhotels.com/pt-br/hotel-0399-ibis-styles-avignon-sud/index.shtml
http://www.hotelalba.fr/
http://www.andorrapanorama.com/
http://www.fourpointsbarcelonadiagonal.com/
http://www.husa.es/hotel-husa-princesa.htm
http://www.exehall88apartahotel.com/PT/apartahotel.html
https://www.vilagale.com/hoteis/porto/vila-gale-porto/quartos
http://www.hotelfatima.pt/
mailto:vitor.esteves@estevestur.com

