
 

17 dias de viagem | 06 a 22 de julho 2018 
 

DIA 1 | 06/07/2018 |BELO HORIZONTE x BARCELONA 

Embarque em aeroporto de Confins com destino a cidade de Barcelona. 

 

DIA 2 | 07/07/2018 | BARCELONA 

Chegada a Barcelona. Transporte para hotel com tarde livre. 

A noite transporte até a fonte mágica de Montjuic, para assistirmos ao famoso show de luzes. 

Após show retorno ao hotel para pernoite. 

 

DIA 3 | 08/07/2018 |BARCELONA 

Café da manhã no hotel. Neste dia iremos dedicar a manhã à Catedral da Sagrada Família. De tarde visita panorâmica 
desta encantadora cidade, o Bairro Gótico, as célebres Ramblas, a colina de Montjuich, a estátua de Cristóvão Colombo 
e a Praça da Catalunha. Visita ao estádio ao Camp Nou (Barcelona Futebol club / Entrada Opcional não inclusa). 
Pernoite no hotel. 
 

DIA 4 |09/07/2018 |BARCELONA x MONTSERRAT x ANDORRA  

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

Catalunha: “La Moreneta”, a Mãe de Deus de Montserrat. Iremos fazer uma visita ao Santuário que é considerado um 

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

sobre Barcelona, de suster a respiração. Em seguida sairemos com destino a ANDORRA, na chegada aguarda-nos um 

almoço buffet no topo das montanhas. De tarde tempo livre para conhecer e aproveitar para fazer suas compras sendo 

que este Principado da Andorra tem apenas 8% de imposto (o mais baixo de toda Europa). Jantar e pernoite no hotel. 

 

DIA 5 |10/07/2018 |ANDORRA x BARCELONA x MADRI- (TREM) 

Saída pela manhã retornaremos a Barcelona em uma viagem sobre as paisagens dos Pirineus. Chegando em Barcelona 

almoçaremos e logo após embarcaremos no TREM BALA com destino a  Madri, ao chegar faremos o traslado e pernoite 

no hotel. 

 

DIA 6 |11/07/2018 |MADRI 

Café da manhã no hotel, iniciaremos a nossa visita panorâmica pela cidade passando pela Praça Mayor, coração da 

cidade antiga de Madri; Mercado de São Miguel, o impressionante e luxuoso Palácio Real onde viveram os Reis da 

Espanha, a Catedral de Almudena, a Plaza de Espanha, a Gran Via, uma das mais famosas Avenidas de Madrid; a 

grandiosa Puerta de Alcalá, a tradicional Plaza de Cibeles, com sua fonte, considerada um dos cartões postais da cidade 

e a Plaza de touros, a mais importante da Espanha. Finalizando o dia nas Puertas del sol, tempo livre no centro histórico 

da cidade, em horário a determinar, retorno ao hotel. Pernoite no hotel. 

 

DIA 7|12/07/2018 |MADRI x AVILA x SALAMANCA 

Café da manhã, saída com destino a Ávila onde iremos conhecer a igreja de Santa Teresa de Ávila e a Catedral, em 

seguida iremos para Salamanca, onde faremos uma visita panorâmica pela imponente cidade fundada no século XII. 

Passaremos pela Universidade de Salamanca, a importante Plaza Mayor, a Catedral Nueva e Vieja, a curiosa Casa das 

Conchas, trata-se de um Palácio do século XVI que tem a sua fachada toda coberta de vieira, o símbolo de Santiago. 

Pernoite no hotel. 

 

DIA 8 |13/07/2018 | SALAMANCA x 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. Pernoite no hotel. 

 

DIA 9 |14/07/2018 |SANTIAGO DE COMPOSTELA x PONTE DE LIMA x VIANA DO CASTELO x PORTO  Saída 

pela manhã com destino a Portugal, visitando pelo caminho Ponte de Lima, não será por acaso que esta é a Vila mais 

antiga de Portugal, reconhecida como patrimônio universal, logo depois visitaremos a cidade Viana do Castelo onde 

iremos conhecer o Santuário de Santa Luzia também referido como Templo-Monumento de Santa Luzia. Continuação 

da viagem para Porto. Check in no hotel e restante da tarde para passeio livre junto ao Rio Douro. 

 

DIA 10 |15/07/2018 |PORTO x AVEIRO x COIMBRA x FATIMA 

Café da manhã no hotel. Saída para um passeio panorâmico pela cidade do Porto, onde visitaremos o centro histórico, 

a Catedral, a estação de Trem de São Bento, igreja de São Francisco entre muitos locais típicos da região do norte de 

Portugal. Seguiremos para cidade de Aveiro, conhecida como a “Veneza” de Portugal, onde podem provar os famosos 

doces regionais (Ovos moles) e fazer um passeio de barco na ria de Aveiro, dura uns 30 minutos e eles mesmos contam 

a história da cidade. (Barco moliceiro). Seguiremos para Coimbra, onde faremos uma visita panorâmica da cidade 

conhecida pelas suas enormes universidades e pela famosa biblioteca Joanina, com seu interior talhado a ouro levado 

de Minas Gerais, que pode ser visto em todo seu interior. Após visita sairemos com destino Fátima, o grupo da EQUIPE 

de NOSSA SENHORA será entregue nos hotéis respectivos de acordo com a programação de cada passageiro. Nesta 

mesma noite poderão participar da procissão luminosa. Check in no hotel e restante do dia livre.  

 

DIA 11 | segunda | 16/07/2018 | FÁTIMA 

EVENTO – PROGRAMAÇÃO DAS EQUIPES DE NOSSA SENHORA 

 

DIA 12 |terça | 17/07/2018 | FÁTIMA 

EVENTO – PROGRAMAÇÃO DAS EQUIPES DE NOSSA SENHORA 

 

DIA 13 |quarta | 18/07/2018 | FÁTIMA 

EVENTO – PROGRAMAÇÃO DAS EQUIPES DE NOSSA SENHORA 

 

DIA 14 |quinta | 19/07/2018 | FÁTIMA 

EVENTO – PROGRAMAÇÃO DAS EQUIPES DE NOSSA SENHORA 

 

DIA 15 |sexta | 20/07/2018 | FÁTIMA 

EVENTO – PROGRAMAÇÃO DAS EQUIPES DE NOSSA SENHORA 

 

DIA 16 |sábado | 21/07/2018 | FÁTIMA X LISBOA  

EVENTO – EQUIPES DE NOSSA SENHORA (possivelmente parte da manhã -  a confirmar programação) 

Traslado do EVENTO para Lisboa (incluso na programação do encontro) – Traslado da Estevestur Viagens (aeroporto) 

para o parque das nações, recomendamos a visita ao Oceanario de Lisboa, um dos principais pontos turísticos da 

cidade e de Portugal, considerado uma das atrações mais visitadas da Europa, recebe em média um milhão de 

visitantes de todo mundo por ano. Ao lado poderão usufruir de um passeio de teleférico sobre o Rio Tejo, e passar a 

tarde nas compras no shopping Vasco da Gama. De noite, jantar de confraternização e despedida da viagem. Pernoite 

no hotel. 

 

DIA 17 |domingo | 22/07/2018 | LISBOA x BELO HORIZONTE  

Café da manhã no hotel, check out e em horário a ser informado, seguiremos para o Aeroporto de Lisboa para 

embarque com destino a Belo Horizonte, chegando a Belo Horizonte no mesmo dia (aproximadamente 18 horas). 

 

******* 



 

INFORMAÇÕES SOBRE A VIAGEM: 

• Mínimo de participantes: 20 

• Máximo de participantes: 30 
 

PREÇO POR PESSOA EM APARTAMENTO DUPLO: 

 
PARTICIPANTES: Preço P/Passageiro 

Mínimo 20 participantes € 2.015,00 

 

 

 

O PREÇO INCLUI: 

- Ônibus de turismo de 34 lugares durante todo percurso;  

- Guia acompanhante idioma português em todo roteiro; 

- Guias locais a falar português/espanhol HD Barcelona, FD Madrid, HD Santiago de Compostela e HD Porto. 

- Hotéis de categoria 3* e 4* 

- Pensão Completa (Café da manhã, almoço e Jantar) com água nas refeições  

- Entradas incluídas: Sagrada Família, Catedral Salamanca, Passeio barco Aveiro, Biblioteca da Universidade de 

Coimbra. 

- Bilhete trem Barcelona/ Madri 

- Seguro EUROMAX – Assist. Médica EUR 55.000,00 

- Seguro Cancelamento de viagem U$ 4.800,00 (Doença, Acidente ou Morte). 

 

PREÇO EXCLUI: 

- Passagem aérea 

- Entrada Museu do Futebol (Barcelona) 

- Bebidas as refeições 

- 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. 

 

FORMAS DE PAGAMENTO: 

- Pacote terrestre, poderá ser dividido em boleto bancário em até 16x sem juros. 

- 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.  

- Valores parcelados ou à vista no boleto (o valor apresentado não tem juros). 

- Passagem aérea será adquirida em agosto de 2017 em diante, parcelado em até 10x sem juros no cartão de crédito.  

Obs. Existe a possibilidade de qualquer passageiro efetuar outros passeios em cidades ou países da Europa, antes do 

início do roteiro ou depois do término do mesmo. 

 

QUANTIDADE DE PASSAGEIROS: 

- Esta viagem sairá com mínimo de 20 passageiros e máximo de 36 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, prezamos a transparência na informação 

em toda viagem. 

 

 

 


