
 

 

 

 

 

17 de setembro a 01 de Outubro 2017  

Organizador da viagem: Paróquia Nossa Sra. mãe da Igreja 

Guia Espiritual. Pe. Danilo Rodrigues 

 

Origem Destino Cia aérea Voo Saída Chegada 

Belo Horizonte (CNF) Lisboa (LIS) 
 

104 17/09/2017 16:55 18/09/2017 06:05 

Lisboa (LIS) Paris (ORY) 
 

434     18/09/2017 08:00 18/09/2017 11:25 

Barcelona (BCN) Lisboa (LIS) 
 

1051 29/09/2017 10:20 29/09/2017 11:15 

Lisboa (LIS) Belo Horizonte (CNF) 
 

103 01/10/2017 09:40 01/10/2017 15:25 

 

01º Dia 17 de SETEMBRO 2017 (DOMINGO)  BELO HORIZONTE / LISBOA / PARIS 
Dando início à nossa Peregrinação, até o limite de 12h (meio dia), nos reuniremos no Terminal Internacional do Aeroporto 
Tancredo Neves (Terminal 3), Confins, e, juntos ao guia que acompanhará o grupo em todo roteiro desde o Brasil, faremos nosso 
check-in e embarque na companhia aérea TAP em voo direto a Lisboa para conexão a Paris. 
 
02º Dia 18 de SETEMBRO 2017 (SEGUNDA)  PARIS
Ao chegar a Lisboa, faremos imediatamente nossa conexão em voo para Paris. Em Paris, aguarda-nos ônibus de turismo, a guia 
que nos acompanhará e motorista (ambos, falam português). Transfer de chegada e check-in no hotel. Em horário a combinar, 
saída para visitar o Sacré Couer de Jesus e, se houver condições, celebraremos a Missa lá.  Tempo de visita à Catedral e ao entorno, 
no famoso e encantador bairro de Montmatre. Retorno ao hotel, com um pequeno city tour por Paris, jantar (incluso) e pernoite 
no hotel. Possibilidade de celebrarmos no Hotel se não for possível no Sacré Couer (a confirmar). 
 
03º Dia 19 de SETEMBRO 2017 (TERÇA)  PARIS  
Café da manhã no hotel, visita panorâmica na cidade, passando pela Champs-Élysées - o charme de Paris, Praça da Concórdia, 
Arco do Triunfo, Opera, Bairro Latino, Panteão, Campo de Marte e a Torre Eifell entre outros locais maravilhosos desta cidade 
encantada. À tarde visita ao Santuário da Medalha Milagrosa e à Catedral de Notre-Dame de Paris que é uma das mais antigas 
catedrais francesas em estilo Gótico. Finalizamos o tour no Museu do Louvre (Ingresso de entrada incluso), considerado um dos 
maiores e mais famosos do Mundo. Tempo livre para quem quiser passear por Paris. Jantar e pernoite no hotel.   
 
04º Dia 20 de SETEMBRO 2017 (QUARTA)  PARIS / VERSALHES / PARIS  
Café da manhã no hotel, manhã livre para passeios e/ou compras. Sugerimos visita à Torre Eiffel e à famosa Galeria Lafayette.). 
Nos encontramos no hotel em horário a ser informado e saímos para visitar o Palácio de Versalhes (Ingressos inclusos) e seus 
magníficos jardins. Retorno a Paris, tempo livre, Jantar e pernoite no hotel. 
 
05º Dia 21 de SETEMBRO 2017 (QUINTA)  PARIS / NEVERS / PARAY-LE-MONIAL / ARS SUR FORMANS / LYON 
Café da manhã no hotel, e partimos em direção a Nevers, onde visitaremos o Santuário de Santa Bernadette de  
Soubirous, que teve a visão de Nossa Sra. de Lourdes e veremos seu corpo incorrupto numa urna de cristal. Seguimos em direção 
à pequena cidade de Paray-Le-Monial, onde visitaremos a Basílica dedicada ao Sagrado Coração de Jesus e onde está o corpo de 
Santa Margarida Maria Alacoque, que teve visões e revelações do próprio Jesus diante do Santíssimo Sacramento. Seguimos 
viagem para Ars Sur Formans, onde viveu São João Maria Vianey - o Cura Dars, patrono dos sacerdotes. Se houver condições, 
celebraremos no altar onde está o corpo do Santo. Seguimos para Lyon e, dependendo do tempo, ainda visitaremos a Catedral de 
Notre Dame de Fourviére, no alto da maior colina da cidade e de onde se avista toda Lyon. Check-in, Jantar e Pernoite no hotel. 
 
 



 
 
06º Dia 22 de SETEMBRO 2017 (SEXTA)  LYON / LA SALETTE  
Café da manhã no hotel, e pela manhã visitaremos a Igreja de San Jean Baptiste e faremos um city tour por Lyon. Logo em seguida, 
saímos em direção ao Santuário de La Salette, situado no alto dos Alpes Franceses. Check-in, e restante do dia livre para orações 
pessoais e passear pelos arredores do Santuário. Dependendo das condições da meteorologia, faremos a Via Sacra na montanha 
próxima ao Santuário. À noite, participaremos da Missa e Procissão Luminosa. Jantar e pernoite no Santuário. 
 
07º Dia 23 de SETEMBRO 2017 (SÁBADO)  LA SALETTE / AVIGNON  
Café da manhã no Santuário e saída em direção ao coração da Provence, na cidade de Avignon, onde visitaremos o antigo Palácio 
Papal, que foi residência de sete Papas, de 1309 a 1377. Oportunidade para comprar no comércio local, os deliciosos sabonetes 
de lavanda, as ervas de Provence, o perfume de Avignon e o seu famoso azeite de oliva. À noite, passear pelas ruas da cidade 
amuralhada e provar o delicioso vinho local. Jantar e pernoite no Hotel. 
 
08º Dia 24 de SETEMBRO 2017 (DOMINGO)  AVIGNON / CARCASSONNE / LOURDES  
Café da manhã no hotel. Saída de Avignon com destino a Carcassonne, a cidade medieval do Século IX mais bem preservada de 
toda a Europa, toda construída dentro de suas fortes muralhas. Conta a lenda local, que na época da invasão da cidade pelos 
Cruzados, a ordem era recuperar o Santo Graal (o cálice que Jesus usou na última ceia), mas os Cátaros que conseguiram escapar 
ao cerco, o levaram com eles. Seguimos viagem em direção a Lourdes. Chegando em Lourdes, check-in no Hotel, Missa e tempo 
livre até o Jantar. Após o jantar (no Hotel - incluso), participaremos da famosa procissão luminosa com a imagem de Nossa Senhora 
de Lourdes. Pernoite no hotel. 
 
09º Dia 25 de SETEMBRO 2017 (SEGUNDA)  LOURDES / NOSSA SENHORA DO BELO RAMO 
Café da manhã no hotel e em seguida, celebraremos nossa Missa numa das capelas do Santuário de Nossa Senhora de Lourdes. 
Restante da manhã livre para visitas ao Santuário, à Gruta da Aparição e para compras nos arredores. Nos encontraremos às 13h 
no Hotel e seguiremos para visitar a Igreja de Nossa Senhora do Belo Ramo (Betharram), nos arredores de Lourdes, da Ordem dos 
Betharramitas. Retorno à Lourdes, com o restante do dia livre e, após o jantar (no Hotel - incluso), participaremos mais uma vez 
da procissão luminosa com a imagem de Nossa Senhora de Lourdes. Pernoite no hotel. 
 
10º Dia 26 de SETEMBRO 2017 (TERÇA)  LOURDES / PRINCIPADO DE ANDORRA 
Café da manhã no hotel e seguimos viagem para o Principado de Andorra, um pequeno país situado nos Pirineus, entre a França 
e Espanha. É uma área de “Zona Franca” e, para os aficionados em eletrônicos, é um verdadeiro “paraíso” de compras a excelentes 
preços. Para os que não querem compras, este será nosso dia de descanso e para recuperar as energias para continuar a viagem. 
Jantar e pernoite no Hotel. 
 
11º Dia 27 de SETEMBRO 2017 (QUARTA)  PRINCIPADO DE ANDORRA / MONSERRAT / BARCELONA 
Café da manhã no hotel. Saída de Andorra, com destino ao Monastério de 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 jantaremos e, para terminar a noite, vamos admirar o belissimo show das danças das àguas no Mointjuice. 
Jantar e pernoite no Hotel. 
 
12º Dia 28 de SETEMBRO 2017 (QUINTA)  BARCELONA 
Café da manhã no hotel. Dia inteiramente dedicado à capital da Catalunha, com visita panorâmica desta encantadora cidade, onde 
se destaca a Catedral da Sagrada Família (visita interior) e o Bairro Gótico, as célebres Ramblas, a colina de Montjuich, a estátua 
de Cristóvão Colombo e a Praça da Catalunha. Visitaremos também a Igreja de Santa Maria do Mar e a Catedral de Barcelona. À 
tarde visitaremos o estádio de Camp Nou (Barcelona Futebol Club / Entrada Opcional) -  restante tarde livre para visitas e compras 
de lembranças. Jantar e pernoite no Hotel. 
 
13º Dia 29 de SETEMBRO 2017 (SEXTA)  BARCELONA / LISBOA 
Café da manhã no hotel e sairemos com destino ao Aeroporto de Barcelona, onde embarcamos para Lisboa. Chegando na capital 
de Portugal, embarcamos em ônibus de turismo com destino à Fátima. Fazemos check in no hotel e toda tarde livre para visitas 
ao Santuário e compras ou para descansar e Missa privativa às 17h numa das capelas do Santuário (se estiver disponível) ou em 
alguma capela próxima. À noite, participaremos do Santo Terço e da Procissão Luminosa no Santuário de Fátima. Jantar e pernoite 
no hotel.  
 
14º Dia 30 de OUTUBRO 2017 (DOMINGO)  FÁTIMA / LISBOA  
Café da manhã no hotel e nos deslocamos para Lisboa. Dia totalmente livre. À noite, um belo jantar de despedida ao som de fados 
em casa típica. 
 
15º Dia 01 de OUTUBRO 2017 (SEGUNDA)  LISBOA / BRASIL - BELO HORIZONTE 



 
Café da manhã no hotel (bem cedo) e nos deslocamos para o Aeroporto Internacional de Lisboa para retornarmos à Belo 
Horizonte. 

Fim dos nossos serviços. 
 
 
 
 

INFORMAÇÕES SOBRE A VIAGEM: 

 Mínimo de participantes: 20 

 
PARTICIPANTES: Preço P/Passageiro 

Mínimo 20 participantes € 3.980,00 

Suplemento individual € 565,00 

 

 

 

O PREÇO INCLUI: 

 

- Passagem aérea voando em classe econômica; 

- Ônibus de turismo de 55 lugares durante todo 

percurso;  

- Guia acompanhante idioma português em todo 

roteiro; 

- Guias locais a falar português/espanhol FD Paris, FD 

Versalhes, FD Barcelona,  

- Hotéis de categoria 3 e 4* 

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

refeições  

- Entradas incluídas: Museu do Louvre, Palacio de 

Versalhes, Sagrada Família 

- Jantar com show de fado incluído 

- Seguro EUROMAX – Assist. Médica EUR 55.000,00 

- Seguro Cancelamento de viagem U$ 4.800,00 

(Doença, Acidente ou Morte). 

 

PREÇO EXCLUI: 

- Entrada Museu do Futebol (Barcelona) 

- Bebidas nas refeições (refrigerantes, bebidas 

alcoólicas, café); 

- Taxas de cidade – Será pago ao guia acompanhante 

no final da viagem. 

- Opcionais, extras de caráter particular e tudo que não 

estiver mencionado como incluído. 

- Exclui quaisquer serviços que não estejam 

expressamente mencionados na programação; 

- Almoços 

 

 

 

- Bagageiros em hotéis que não disponham deste 

serviço; 

- Adicional Upgrade do Seguro de Viagem. 

(Passageiros com mais de 71 anos – Valor adicional 

sob consulta). 

 

FORMAS DE PAGAMENTO: 

- Entrada 25% e restante a ser a parcelado sem juros 

mensalmente até a data da viagem (Transf., Cheque, 

Boleto) 

- O Pacote deverá ser pago até 30 dias antes da viagem, 

sendo que serão reduzidas as quantidades de parcelas 

de acordo com a proximidade da viagem.  

 

 

QUANTIDADE DE PASSAGEIROS: 

- Esta viagem sairá com mínimo de 20 passageiros e 

máximo de 30 passageiros. 

- Não efetuamos reservas de lugares, somente após 

inscrição e pagamento da primeira parcela. 

- Solicite o contrato para leitura em sua residência 

antes de assinar o mesmo, ENVIAMOS por e-mail, 

correio ou entrega em mãos, prezamos a transparência 

na informação em toda viagem



 

 

 


