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14 de Abril a 01 de Maio de 2015 – 18 dias 

Organizador da viagem: Sagrada Familia – Belo Horizonte 

Guia Espiritual. Pe. Januário Moreira 

 
 
              
 
 
 
 
 
 
 
 

 
:  Lyon, La Sallete; Avignon; Carcassonne; Lourdes.  

:  Andorra-a-velha 
: Monteserrate; Barcelona; Zaragoza; Madri; Àvila; Salamanca. 

: Braga; Guimarães; Porto; Fátima; Lisboa; Queluz; Sintra; Cascais; Estoril. 
 

 

 
Origem 

Destino Cia Aérea Vôo Saída Chegada 

Belo Horizonte (CNF) Lisboa (LIS) 
 

52 14/04/2015 21:55 15/04/2015 11:00 

Lisboa (LIS) Lyon (LYS) 
 

472 17/04/2015 07:40 17/04/2015 11:00 

Lisboa (LIS) Belo Horizonte (CNF) 
 

51 01/05/2015 14:40 01/05/2015 22:25 



 

 

01ª Dia 14 de Abril 2015 (TER)  BELO HORIZONTE  / LISBOA  

Dando início à nossa Peregrinação, sairemos da Paróquia da Sagrada Família em Belo Horizonte em ônibus de turismo em 
direção ao Aeroporto Tancredo Neves, Confins acompanhados por um guia que estará guiando o grupo em todo roteiro desde o 
Brasil. Embarque na companhia aérea TAP em voo direto a Lisboa. 

02ª Dia 15 de Abril 2015 (QUA)  LISBOA  

Ao chegar a Lisboa, embarque em ônibus de turismo. Almoço e check in no hotel. De tarde, após hospedagem iremos visitar o 

centro da cidade, a Catedral de Lisboa, Igreja de Santo Antônio, Mosteiro dos Jerônimos, Museu das Carruagens, parada para 

degustar os Pastéis de Bélem, Torre de Bélem, entre muitos outros lugares nesta linda cidade. Jantar e pernoite no hotel.  

03ª Dia 16 de Abril 2015 (QUI)  LISBOA / QUELUZ / SINTRA / CASCAIS / ESTORIL / LISBOA (100 km)  

Café da manhã no hotel. Encontro com guia local no hotel, seguindo diretamente para visita ao Palácio de Queluz, local onde 
nasceu e morreu D. Pedro I (do Brasil) / D. Pedro IV (de Portugal). De seguida iremos visitar a cidade Sintra, estância de veraneio 
dos reis portugueses. Almoço livre. De tarde, continuação até ao ponto mais ocidental da Europa, o Cabo da Roca, neste local 
estaremos no ponto da Europa mais próximo do Brasil e seguindo em linha recta atravessando o Oceano Atlantico chegariamos 
a Nova York. Depois desta visita, seguiremos para Cascais, cidade de pescadores que se tornou um dos locais em Lisboa mais 
pretendido para viver, devido às belezas naturais desta cidade, aqui poderemos visitar a Marina de Cascais, Forte de Cascais, e o 
centro histórico. Já de regresso ao centro de Lisboa, visitaremos ainda os jardins do Estoril, onde se situa um dos mais antigos 
Cassinos da Europa. Jantar e pernoite no Hotel.  
 

04ª Dia 17 de Abril 2015 (SEX)   LISBOA / LYON / LA SALETE (170 km)  

Café da manhã no hotel, saída com destino ao aeroporto de Lisboa embarque na TAP com destino a Lyon. Pelas 11h00 
chegaremos a Lyon, nos aguardará o nosso motorista e ônibus para o restante circuito. Sairemos de Lyon com destino ao 
Santuário de La Sallete onde iremos celebrar uma missa, após o jantar participaremos na procissão das velas e pernoitar no 
hotel do Santuário. 

05ª Dia 18 de Abril 2015 (SAB)   LA SALETE / AVIGNON (290 km)  

Café da manhã no hotel, após seguiremos em destino a Avignon, uma cidade do sul da França que durante vários anos foi 

residência dos Papas da Igreja Católica Romana, a saber, sete, entre 1309 e 1377. Nesta cidade dentro de muralhas iremos 

visitar o Palácio dos Papas, uma das maiores e mais importantes construções da arquitétura gótica na Europa. Ao lado a Basília 

da Virgem Maria, onde poderemos celebrar uma missa. Noite livre para passeios na cidade. Jantar e pernoite no Hotel. 

06ª Dia 19 de Abril 2015 (DOM)  AVIGNON / CARCASSONNE / LOURDES (500 km)  

Café da manhã no hotel. Manhã para visitas na cidade para Carcassone, aqui almoçaremos e visitaremos a cidade que é 
patrimônio mundial da Unesco, existente deste a idade média com uma muralha de 59 torres. De tarde seguiremos com destino 
a LOURDES. Jantar e após iremos assistir a procissão das velas na esplanada do Santuário de Lourdes. Pernoite no hotel. 

07ª Dia 20 de Abril 2015 (SEG)   LOURDES  

Café da manhã no hotel, pela manhã. Pela manhã iremos celebrar missa em uma das capelas do Santuário de Lourdes, após 
iremos ter tempo para visitas ao Santuário. A tarde será livre para contemplar o santuário e orações. Tempo livre para puderem 
mergulhar nas àguas medicinais de Lourdes. Jantar e pernoite no hotel. 



 

 

08ª Dia 21 de Abril 2015 (TER)  LOURDES / ANDORRA-A-VELHA (275 km)  
Café da manhã no hotel, saída em direção às montanhas pirenaicas até ao Pico do Envalira, a 2407 metros de altitude e subindo 

por Foix diretamente Andorra, onde iremos fazer um passeio panorâmico com tempo para tentadoras compras neste pequeno e 

montanhoso país com estatuto de porto-franco, oferecendo inúmeros artigos com baixas taxas de impostos. Jantar e pernoite 

no hotel. 

 
09ª Dia 22 de Abril 2015 (QUA)  ANDORRA-A-VELHA / MONTSERRAT / BARCELONA (220 km)  

Café da manhã no hotel. Saída de Andorra, com destino a Monteserrat, onde se encontra um dos símbolos mais populares da 

Catalunha: “La Moreneta”, a Mãe de Deus de Montserrat. Iremos fazer uma visita ao Santuário onde iremos celebrar uma missa 

em um dos Santuários mais emblemáticos da Europa, devido à sua localização, subindo uma montanha durante 10 km com uma 

vista sobre Barcelona, de suster a respiração. Final da tarde despedimos-nos deste lugar maravilhoso com destino a 

BARCELONA, onde iremos jantar e pernoitar. 

 
10ª Dia 23 de Abril 2014 (QUI)  BARCELONA (50 km)  

Café da manhã no hotel. Dia inteiramente dedicado  à capital da Catalunha, com guia local, visita panorâmica desta encantadora 
cidade, onde se podem destacar a  Catedral da Sagrada Familia e o Bairro Gótico, as célebres Ramblas, a colina de Montjuich, a 
estátua de Cristóvão Colombo e a Praça da Catalunha. De tarde iremos visitar o estádio ao Camp Nou (Barcelona Futebol club / 
Entrada Opcional) -  restante tarde livre para visitas e compras de lembranças. Jantar e alojamento no hotel.  
*Guia local Barcelona (Full Day) 
 
11ª Dia 24 de Abril 2015 (SEX)  BARCELONA   

Café da manhã no hotel. Neste dia iremos dedicar a manhã à Catedral da Sagrada Familia. De tarde teremos tempo livre para 
passeios pessoais e orações. (possibilidade de várias outras atividades). Jantar e alojamento no hotel.  
 
12ª Dia 25 de Abril 2015 (SAB)  BARCELONA / ZARAGOZA / MADRI (626 km)  

Café da manhã no hotel, sairemos com destino a Zaragoza, onde visitaremos a Basílica de Nossa Senhora del Pilar, a Virgem da 

Hispanidade, a mais devota dos espanhóis com uma ligação enorme com Portugal e o Brasil, no seu interior encontraremos uma 

história maravilhosa de reconstruções e dedicação à Virgem, neste santuário iremos celebrar uma missa. Depois de almoço, 

seguiremos para Madri, ao chegar iremos fazer check in e noite livre. Jantar e pernoite no hotel.  

 
13ª Dia 26 de Abril 2015 (DOM)  MADRI (50 km)  

Café da manhã no hotel. Dia inteiramente dedicado à visita a MADRI acompanhados por um guia local, que nos apresentará 
alguns dos bairros mais importantes, visitaremos a Plaza Mayor, Puertas del Sol e o exterior do Palácio do Rei de Espanha, do 
lado teremos a Catedral de Madri onde iremos celebrar uma missa. Restante do dia livre para passeios. Jantar e alojamento no 
hotel. *Guia local Madri (Full Day) 
 
14ª Dia 27 de Abril 2015 (SEG)  MADRI / AVILA / SALAMANCA (221 km) 
Café da manhã, saida com destino a Àvila onde iremos conhecer a igreja de Santa Teresa de Àvila e a Catedral, de seguida 
iremos para Salamanca, visitaremos a Basilica e a Plaza Mayor, uma das mais belas praças do Mundo. Jantar e pernoite no hotel.  

15ª Dia 28 de Abril 2015 (TER)  SALAMANCA / VISEU / PORTO (560 km) 

Café da manhã no hotel. Saindo de terras espanholas, entrando em terras portuguesas e seguiremos para a cidade do Porto, 

onde iremos jantar e pernoitar. Noite livre para passeios nesta cidade romântica. 

 
 
 
 
 



 

 

16ª Dia 29 de Abril 2015 (QUA)  PORTO / GUIMARÃES / BRAGA / PORTO (120 km) 

Café da manhã no hotel. Dia inteiro dedicado a conhecer a cidade Porto, acompanhados por um guia local, visitaremos a 

Catedral, a estação de Trem de São Bento, entre muitos locais típicos da região do norte de Portugal. Finalizando com uma visita 

nas caves do vinho do Porto. De tarde iremos visitar Guimarães, cidade berço da nação portuguesa e depois o Santuário Bom 

Jesus do Monte em Braga onde iremos celebrar uma missa. No final da tarde chegaremos à cidade no Porto. Jantar e pernoite 

no hotel.  *Guia local Porto (Half Day “manhã”.) 

 

17ª Dia 30 de Abril 2015 (QUI)  PORTO / FATIMA (200 km)  

Café da manhã, saída do Porto com destino a Fátima, iremos passar o dia no Santuário de Nossa Senhora de Fátima, também 

aqui celebramos uma missa no Santuário e iremos visitar locais de muita importancia, tais como a Igreja Matriz onde os três 

pastorinhos rezavam ainda antes da 1ª aparição de Nossa Senhora de Fátima, a casa onde Irmã Lúcia viveu e sua família, 

faremos uma visita a uma fabrica de artesanado e tempo livre para visitas e orações. À noite depois do jantar iremos rezar o 

terço na procissão das velas na esplanada do Santuário. Pernoite no hotel. 

 
18ª Dia 01 de Maio 2015 (SEX)  FÁTIMA / LISBOA / BELO HORIZONTE 

Café da manhã. Check out do Hotel, despedida de Fátima com destino a Lisboa para uma região chamada de Parque das Nações 

onde iremos visitar o Oceanario (entrada opcional não inclusa) e finalizar com a nossa ultima refeição em terras portuguesas. 

Seguiremos para o Aeroporto de Lisboa para embarque (Check in - 12h00) com destino direto a Belo Horizonte. Chegando ao 

Aeroporto em Confins, estará aguardando um ônibus de turismo que nos deixará no final da nossa viagem junto à Igreja da 

Sagrada Família, finalizando assim a nossa peregrinação.     Fim dos nossos serviços. 

 
 

          
   Ônibus de Transfer Aeroporto Brasil         Companhia Aérea da Viagem                          Ônibus na viagem na Europa 

 

Valor do pacote: € 4 200,00 parcelado sem juros mensalmente até à data da viagem (Transf. Ou Deposito) 

Valor do pacote: € 4 500,00 parcelado em até 12x no Cartão de Crédito. 

 
- Pensão Completa (exceto bebidas) 
- Bilhete aéreo, em classe econômica, conforme o roteiro; 
- Hotéis de categoria 3 e 4*, com café da manhã 
- Ônibus de luxo com ar condicionado em todo o roteiro; 
- Guias locais falando português ou espanhol; 
- Todos os passeios e ingressos das visitas mencionadas no roteiro; 
- Guia acompanhante durante toda a viagem (desde o Brasil); 
- Transfer (in-out):  Belo Horizonte – Aeroporto / Aeroporto – Belo Horizonte 
- Seguro de viagem Europa (Inclui) cancelamento de viagem em caso de 
acidente, doença ou morte / família 1º grau no valor até US$ 4800,00 
(Passageiros com mais de 71 anos – Valor adicional cobrado à parte) 
- Gratificações a motoristas e somente guias locais nos países que visitamos. 
 

 
- O preço exclui quaisquer serviços que não estejam expressamente 
mencionados na programação; 
- Visitas opcionais de noite não inclui valores dos ingressos de entrada. 
- Maleteiros nos hotéis em alguns hotéis devido à ausência desse serviço. 
- Extras de caráter pessoal (telefone, gorjetas, lavanderia, etc.); 
- Outros tipos de transporte, opcionais e tudo o que não esteja mencionado 
no roteiro. 
- Adicional Upgrade do Seguro de Viagem. (Apenas Base incluído) 
 

 


