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Peregrinação aos 
Santuários Marianos 
na Europa 
França, Andorra, Espanha e Portugal 

Estevestur Viagens – Belo Horizonte 
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03 A 21 de Setembro  2015 – 19 dias 

Organizador da viagem: Sta Teresa e Sta Teresinha -  Belo Horizonte 

Guia Espiritual. Pe. Márcio Ribeiro de Souza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

FRANÇA: Paris, Lisieux, Versalhes, Lourdes, ANDORRA: Andorra-a-velha, ESPANHA: Monteserrate, 
Zaragoça, Madri, Toledo, Salamanca, Santiago de Compostela, PORTUGAL: Braga, Guimarães, Porto, 
Fátima, Sintra, Cascais, Estoril e Lisboa. 
 

ROTEIRO DA VIAGEM 
01ª Dia 03 de SETEMBRO 2015 (QUINTA)  BELO HORIZONTE  / LISBOA / PARIS 

Dando início à nossa Peregrinação, sairemos da Paróquia de Santa Tereza e Santa Terezinha em Belo Horizonte em ônibus de 
turismo em direção ao Aeroporto Tancredo Neves, Confins acompanhados por um guia que acompanhará o grupo em todo 
roteiro desde o Brasil. Embarque na companhia aérea TAP em voo direto a Lisboa para conexão a Paris. 
 
02ª Dia 04 de SETEMBRO 2015 (SEXTA)  PARIS/VERSALLES 
Ao chegar a Lisboa, conexão em voo para Paris. Em Paris, aguarda-nos ônibus de turismo e motorista português. Transfer de 

chegada para o hotel, onde almoçaremos enquanto os quartos são disponibilizados. Em horário a combinar, à tarde, saída para 

Versalles onde visitaremos o Palácio de Versalhes que é um castelo real localizado em uma aldeia rural nos subúrbios de Paris. 

Jantar e pernoite no hotel. (Guia Local – HD Tarde) 

 

03ª Dia   05 de SETEMBRO 2015 (SÁBADO)  PARIS  

Café da manhã no hotel, visita panorâmica na cidade, com guia local passando pelos famosos Campos Elíseos, Praça da 

Concórdia, Arco do Triunfo, Ópera, Bairro Latino, Panteão, Campo de Marte entre outros locais maravilhosos desta cidade 

encantada. Almoço, e à tarde visita à Catedral de Notre-Dame de Paris que é uma das mais antigas catedrais francesas em estilo 

Gótico. Celebraremos Missa em local a definir. Finalizamos o tour no Museu do Louvre, instalado no Palácio do Louvre, 

considerado um dos maiores e mais famosos do Mundo. Jantar e pernoite no hotel.  (Guia Local  Paris – FD – Dia inteiro) 

 



 

 

04ª Dia 06 de SETEMBRO 2015 (DOMINGO)  PARIS / LISIEUX / PARIS  

Café da manhã no hotel, saída com destino a Lisieux uma pequena cidade na região da Baixa-Normandia, França. Nela morou e 

morreu Santa Teresinha. Aqui iremos passar parte do dia visitando e conhecendo a história de Santa Teresinha, e visitaremos a 

Casa onde nasceu Teresa em Alençon. Atualmente é uma capela e um santuário em homenagem a Santa Teresinha. Visitaremos 

também o Carmelo de Lisieux, onde Teresa viveu de abril de 1888 até morrer. Celebraremos Missa em local a definir. Retorno a 

Paris, Jantar e pernoite no hotel. 

 

05ª Dia 07 de SETEMBRO 2015 (SEGUNDA)  PARIS / LOURDES (Trem BALA) 

Café da manhã no hotel. Manhã totalmente livre para passeios e visitas pessoais. Almoço. Em horário a combinar, transfer para 
o terminal de TREM BALA com destino a Lourdes, onde, logo na chegada iremos para o Hotel. Jantar e após participaremos da 
Procissão das Velas na esplanada do Santuário de Lourdes. Pernoite no hotel. 
 

06ª Dia 08 de SETEMBRO 2015 (TERÇA)  LOURDES  

Café da manhã no hotel. Pela manhã celebraremos Missa em uma das capelas do Santuário de Lourdes, e após, teremos tempo 
para visitas ao Santuário. A tarde será livre para contemplar o santuário e orações pessoais ou descansar. Possibilidade de 
participar novamente da Procissão das Velas no Santuário de Lourdes. Jantar e pernoite no hotel. 
 

07ª Dia 09 de SETEMBRO 2015 (QUARTA)  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 à Andorra, onde faremos um passeio panorâmico com tempo para as tentadoras compras neste pequeno 

e montanhoso país com estatuto de porto-franco (Zona Franca), oferecendo inúmeros artigos com baixas taxas de impostos. 

Jantar e pernoite no hotel. 

 

08ª Dia 10 de SETEMBRO 2015 (QUINTA)  ANDORRA-A-VELHA / MONTSERRAT / BARCELONA  

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. Faremos uma visita ao Santuário onde celebraremos 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, para terminar a noite, iremos admirar o belissimo show da Danças das Águas no Mointjuice, 

retornando ao hotel para pernoite. 

 

09ª Dia 11 de SETEMBRO 2015 (SEXTA)  BARCELONA (50 km)  

Café da manhã no hotel. Dia inteiramente dedicado  à capital da Catalunha, com guia local, visita panorâmica nesta encantadora 
cidade, onde se pode 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. À tarde, visitaremos o estádio do Camp Nou (Barcelona Futebol Club / 
Entrada Opcional) -  restante da tarde livre para visitas e compras de lembranças. Jantar e pernoite no hotel.  
*Guia local Barcelona (FD – Dia Inteiro) 
 

 

 

10ª Dia 12 de SETEMBRO 2015 (SÁBADO)  BARCELONA / ZARAGOZA / MADRI 

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

Hispanidade, uma das maiores devoções 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 celebraremos uma Missa. 

Depois de almoço, seguiremos para Madri. Logo ao chegar faremos check in e teremos noite livre. Jantar e pernoite no hotel. 

Possibilidade de viajar de TREM BALA (opcional não incluso, cobrado à parte). 

 



 

 

11ª Dia 13 de SETEMBRO 2015 (DOMINGO)  MADRI  

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, ao 
lado, veremos a Catedral de Madri onde celebraremos uma Missa. Restante do dia livre para passeios. Visita opcional ao Museu 
do Estádio Santiago de Barnabeu.  Jantar e alojamento no hotel.  (À noite, teremos a possibilidade de presenciar um show de 
musica e dança flamenca. (Opcional) *Guia local Madri (FD – Dia Inteiro) 
 

12ª Dia 14 de SETEMBRO 2015 (SEGUNDA)  MADRI / TOLEDO / MADRI 

Café da manhã no hotel. Dia dedicado à cidade de Toledo que foi a capital da Espanha até a conquista moura da península 
Ibérica no século VIII. Esta cidade é conhecida pela sua produção de Aço, especialmente espadas e facas. Hoje é uma cidade 
medieval das mais conhecidas da Espanha e também patrimônio Mundial da Unesco. Retorno a Madri, jantar e pernoite no 
hotel. 
 

13ª Dia 15 de SETEMBRO 2015 (TERÇA)  MADRI / AVILA / SALAMANCA 

Café da manhã, e saida com destino a Àvila onde conheceremos a igreja de Santa Teresa de Àvila dentro de uma cidade 
medieval entre as imensas muralhas, e em seguida iremos para Salamanca onde visitaremos a Catedral de Salamanca e a 
belissima Plaza Mayor, uma das mais belas praças do Mundo. Jantar e pernoite no hotel.  
 
14ª Dia 16 de SETEMBRO 2015 (QUARTA)  SALAMANCA / SANTIAGO DE COMPOSTELA 

Café da manhã, saída com destino a Santiago de Compostela. Ao chegar a Santiago, almoço e visitas ao Santuário com guia 

local, onde iremos contemplar este local maravilhoso cheio de peregrinos vindos de todo Mundo. Esta cidade apenas é superada 

por visitas de peregrinos por Roma e Jerusalém. Aqui visitaremos a Catedral de Santiago, estilo barroco e poderemos ver o 

túmulo de Santiago Maior. Este local é o ponto que marca o fim das peregrinações chamadas de “Caminhos de Santiago” ou 

“Caminhos de Compostela”, onde chegam peregrinos vindos de toda a Europa. Esta cidade é também Patrimônio Mundial da 

Unesco. Jantar e pernoite no hotel. *Guia local Santiago Compostela (HD - Tarde) 

 
15ª Dia 17 de SETEMBRO 2015 (QUINTA)  SANTIAGO DE COMPOSTELA / BRAGA / GUIMARÃES / PORTO 

Café da manhã, saída com destino a Braga, e aqui teremos o privilégio de celebrar num dos Santuários mais importantes de 

Portugal: o Santuário do Bom Jesus do Monte, no cimo da montanha com vista sobre a cidade de Braga, onde teremos uma 

visita surpresa após a celebração. Em seguida passaremos pelo Castelo de Guimarães, berço da Nação Portuguesa, local onde 

nasceu Portugal com o Rei D. Afonso Henriques, terminando assim o dia na cidade do Porto. Jantar e pernoite no hotel. 

 

16ª Dia 18 de SETEMBRO 2015 (SEXTA)  PORTO / FATIMA 

Café da manhã no hotel. Saída para visita à cidade do Porto. Visitaremos a Catedral e o centro histórico além de terminar o 
passeio na cidade das caves do vinho do Porto com uma degustação gratuita. Após o almoço sairemos com destino a Fátima. No 
Santuário de Nossa Senhora de Fátima, celebraremos uma Missa e visitaremos locais de muita importância, tais como a Igreja 
Matriz onde os três pastorinhos rezavam ainda antes da 1ª aparição de Nossa Senhora, a casa onde Irmã Lúcia viveu e sua 
família, e faremos uma visita a uma fábrica de artesanado com tempo livre para compras de lembranças. À noite, depois do 
jantar, rezaremos o terço e participaremos da procissão luminosa na esplanada do Santuário. Pernoite no hotel.  
*Guia local Porto (HD - Manhã) 
 

 

17ª Dia 19 de SETEMBRO 2015 (SÁBADO)  FÁTIMA / LISBOA 

Café da manhã no hotel. Manhã inteiramente dedicada a orações pessoais. Saída para Lisboa, e logo ao chegar visitaremos o 

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

parada especial para degustarmos os famosos e deliciosos Pastéis de Belém. Visitaremos a Torre de Bélem, entre muitos outros 

lugares nesta linda cidade. Jantar e pernoite no hotel.  

 



 

 

18ª Dia 20 de SETEMBRO 2015 (DOMINGO)  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). Em seguida, visitaremos a cidade de Sintra, estância de 
veraneio dos reis portugueses. Almoço livre. À tarde, continuação até ao ponto mais ocidental da Europa, o Cabo da Roca. Neste 
local estaremos no ponto da Europa mais próximo ao Brasil e seguindo em linha reta, atravessando o Oceano Atlantico, 
chegaríamos a Nova York. Depois desta visita, seguiremos para Cascais, cidade de pescadores que se tornou um dos locais em 
Lisboa mais pretendidos para se viver, devido às belezas naturais desta cidade, e onde 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 em restaurante típico ao som de musica portuguesa “Fado”. Retorno ao Hotel 
para pernoite.   *Guia local Lisboa (FD – Dia Inteiro) 
 

19ª Dia 21 de SETEMBRO 2015 (SEGUNDA)  LISBOA / BELO HORIZONTE 

Café da manhã. Check out do Hotel, e em horário a ser informado, seguiremos para o Aeroporto de Lisboa para embarque com 

destino direto a Belo Horizonte. Chegando ao Aeroporto em Confins, estará nos aguardando um ônibus de turismo, que nos 

deixará no final da nossa viagem junto à Igreja de Santa Teresa de Santa Teresinha, finalizando assim a nossa peregrinação. 

 

Final da peregrinação e de nossos Serviços 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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



 

 

 
INCLUIDO NO PACOTE: 

- Bilhete aéreo, em classe econômica, conforme o roteiro; 

- Meia Pensão (Café da manhã e almoço) com água nas refeições  

- Hotéis de categoria 3 e 4*, com café da manhã 

- Ônibus de luxo com ar condicionado em todo o roteiro; 

- Trem bala (Paris x Lourdes) 2ª classe turística;  

- Guias locais a falar português /espanhol: Paris, Paris, Barcelona, Madrid, Santiago de Compostela, Porto, Lisboa 

- Todos os passeios e ingressos das visitas mencionadas no roteiro; 

- Guia acompanhante durante toda a viagem (desde o Brasil); 

- Transporte da Paróquia – Aeroporto / Aeroporto – Paróquia; 

- Seguro de viagem Europa (Inclui) cancelamento de viagem em caso de acidente, doença ou morte / família 1º grau 

no valor até US$ 4800,00 até 70 anos de idade; 

- Gratificações a motoristas e guias locais nos países que visitamos; 

- Ingressos em todos os locais conforme roteiro: Castelo Versalhes com audioguias, Museu de Louvre, Catedral 

Notre Dame, Catedral Barcelona, Sagrada Família, Basílica Nª. Senhora Del Pilar, Catedral de Madrid, Catedral 

Salamanca, Catedral Santiago, Caves do Vinho do Porto, Mosteiro de Jerónimos, Museu das Carruagens, Torre de 

Belém, Palácio de Queluz, Palácio da Pena, jantar Fados com bebidas incluídas. 

- Bagageiros: 01 mala por pessoa (subida e descida somente em hotéis que tenham serviço disponivel)  

 

EXCLUIDO DO PACOTE 

- O preço exclui quaisquer serviços que não estejam expressamente mencionados na programação; 

- Bebidas nas refeições (refrigerantes, bebidas alcoólicas, café); 

- Visitas opcionais não inclui valores dos ingressos de entrada; 

- Bagageiros em hotéis que não disponham deste serviço; 

- Extras de caráter pessoal (telefone, gorjetas, lavanderia, etc.); 

- Outros tipos de transporte, opcionais e tudo o que não esteja mencionado no roteiro. 

- Trem de Alta Velocidade (Barcelona com destino a Madri) 

- Adicional Upgrade do Seguro de Viagem. (Passageiros com mais de 71 anos – Valor adicional sob consulta). 

Valor por passageiro em apartamento duplo: € 4.450,00 

Suplemento para apartamento individual: € 800,00 

Valor de cotação para o mínimo de 30 passageiros, saída minima com 25 passageiros com adicional € 150,00 

FORMAS DE PAGAMENTO: 

*Entrada + saldo em boletos mensais ao câmbio do dia até 30 dias da viagem ( sem juros ) 

*25% de entrada + saldo em até 10 x no cartão de crédito ( 8% juros sobre o valor total )  

 


