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Peregrinação aos 
Santuários Marianos 
na Europa 
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10 a 29 de Maio  2015 – 20 dias 

Organizador da viagem: Nossa senhora mãe da igreja -  Belo Horizonte 

Guia Espiritual. Pe. Danilo rodrigues 
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ITÁLIA: Roma, Assis, Florença, Pisa, Genova. 
FRANÇA: Nice, La Salete, Lyon. 
PORTUGAL: Lisboa, Santarem, Fátima, Coimbra, Porto, Braga, 
Guimarães, Espinho, Aveiro, Nazaré, Óbidos, Sintra, Cascais, Estoril. 

 

 

 
 
 



 

 

 
 

01ª Dia 10 de MAIO 2015 (DOMINGO) BELO HORIZONTE   

Iniciaremos a nossa Peregrinação, saindo às 18h00, do Santuário da Mãe de Deus, Bairro Luxemburgo, em Belo 
Horizonte, em ônibus de turismo em direção ao Aeroporto Tancredo Neves - Confins, com o guia que acompanhará o 
grupo em todo roteiro desde o Brasil. Embarque na Companhia Aérea TAP em direção a Lisboa para conexão com 
destino a Roma. 
 
02ª Dia 11 de MAIO 2015 (SEGUNDA) LISBOA / ROMA 
Ao chegar a Lisboa, conexão em voo para Roma. Embarque em ônibus de turismo em direção ao hotel para descanso 

da viagem. Jantar e pernoite no hotel. 

 

03ª Dia 12 de MAIO 2015 (TERÇA) ROMA  

Café da manhã no hotel. Em horário a determinar, embarque em ônibus de turismo acompanhados de guia local para 

visita de dia inteiro à cidade Roma, onde visitaremos os principais pontos turísticos da cidade, a saber: Pela Manhã: 

Igreja de São Paulo Fora dos Muros, Coliseu (visita interna), Basílica de Santa Maria Maior e São João de Latrão (a 

Catedral do Bispo de Roma). Pausa para almoço. À tarde: Praça Navona, Fontana de Trevi, Catacumbas de São Calixto, 

Igreja de San Paulo de Tre Fontane. Retorno ao Hotel, jantar e pernoite. 

(Guia Local Roma - FD - Dia inteiro Roma) 

 

04ª Dia 13 de MAIO 2015 (QUARTA) ROMA  

Café da manhã no hotel, saída com destino ao Vaticano para participarmos na audiência papal na Praça de São Pedro, 

almoço e a tarde, visita com guia local ao Museu do Vaticano (ingresso incluído) terminando dentro da belíssima 

CAPELA SISTINA. Em seguida visitaremos a Basílica de SÃO PEDRO (com celebração de Missa). Tempo para compra de 

lembranças e retorno ao hotel para jantar e pernoite. (Guia Local Roma - HD - Meio dia - Tarde) 

 

05ª Dia 14 de MAIO 2015 (QUINTA) ROMA / ASSIS / FLORENÇA (195 km) 

Café da manhã no hotel. Check out do hotel, saída com destino a Assis, onde visitaremos o Mosteiro e Basílica de São 
Francisco de Assis, com guia local, que nos guiará neste local místico e encantador. Visita à Basílica de Santa Clara, 
Fundadora da ordem das Clarissas, uma bela igreja gótica de uma só nave, erguida na segunda metade do século XIII, 
que abriga o corpo da santa. Dentro da basílica está a Capela do Crucifixo, que guarda a cruz milagrosa da qual 
Francisco teria ouvido a voz de Jesus. Iremos também visitar a “Via San Francesco”, típica rua medieval onde fica o 
Oratório do peregrino, decorado com afrescos do século XV. No decorrer da visita iremos até a Igreja de Santa Maria 
degli Angeli, na Praça Porciúncula. Essa enorme igreja cuja construção foi iniciada em 1569, e que durou mais de cem 
anos, é uma das maiores do mundo. Ela foi erguida para abrigar duas capelas preexistentes: a Porciúncula, que foi 
sede das pregações e da criação da ordem dos frades menores por São Francisco, e a Capela do Transito, onde o santo 
morreu. Para terminar, nada melhor que uma visita à Piazza del Vescovado. Esta praça tem esse nome por ter sido 
sede do bispado de Assis. Nela estão antigos edifícios e a igreja de Santa Maria Maggiore, que foi catedral da cidade 
até o século XII. Final da tarde seguiremos com destino a Florença para jantar e pernoite no hotel.  
(Guia Local ASSIS – HD – Meio dia - Tarde) 
 

 



 

 

 

06ª Dia 15 de MAIO 2015 (SEXTA) FLORENÇA (10 km) 

Café da manhã no hotel. Dia dedicado a visitas em Florença capital e maior cidade da região da Toscana. Esta cidade 
foi durante muito tempo considerada a capital da moda. É considerada o berço do Renascimento italiano, e uma das 
cidades mais belas do mundo. Florença tem origem num antigo povoado desde o início do século XV até meados 
do século XVIII. Aqui iremos visitar a Grande Sinagoga de Florença, também conhecida como Tempio 
Maggiore ("Templo Principal"), e que é considerada uma das mais belas da Europa. A cidade também é cenário de 
obras de artistas do Renascimento, como Michelangelo, Leonardo da Vinci, Giotto, Botticelli, Rafael Sanzio, Donatello, 
entre outros. Aqui iremos visitar a Ponte Vecchio conhecida pelas suas maravilhosas ourivesarias, o Batistério de São 
João, Basílica Santa Maria Novella que foi a primeira grande Basílica de Florença entre muitos outros atrativos desta 
magnifica cidade. Jantar e pernoite no hotel.  (Guia Local Florença – FD – dia inteiro) 
 

07ª Dia 16 de MAIO 2015 (SÁBADO) FIRENZE / PISA / GENOVA (240 km) 

Café da manhã no hotel, Check out do hotel, sairemos para uma visita à Torre de Pisa, onde faremos uma parada com 

tempo para compras de lembranças e tirar a famosa foto segurando a torre de pisa, seguindo com destino a Gênova, 

onde encontramos um importante porto marítimo que rivaliza com a cidade francesa de Marselha na disputa pelo 

lugar de melhor porto do mar Mediterrâneo e centro industrial, cujo crescimento econômico e internacionalização 

data dos séculos XII e XIV. Aqui iremos visitar a Catedral de Gênova e a Lanterna de Gênova, um farol que se tornou o 

símbolo da cidade. Iremos caminhar pela Via Garibaldi, uma das maiores ruas do centro histórico de Gênova. Jantar e 

pernoite no hotel. 

 

08ª Dia 17 de MAIO 2015 (DOMINGO) GENOVA / NICE (195 km) 

Café da manhã no hotel. Check out do hotel. Sairemos de Gênova em direção a Nice, passaremos pela Cotê d Azur 

com uma vista magnifica sobre o mar Mediterrâneo. Atravessaremos a fronteira de Itália para França e chegaremos a 

Monte Carlo no Principado de Mônaco para uma visita panorâmica. Chegando a Nice (almoço) restante tarde para 

passeios à beira mar de cor cristalina e no centro da cidade. Missa em horário e local a definir. Jantar e pernoite no 

hotel. 

 

09ª Dia 18 de MAIO 2015 (SEGUNDA) NICE / LA SALETE (345 km) 

Café da manhã no hotel. Check out do hotel. Saída com destino ao Santuário de La Salete, almoço no caminho antes 
de subir a montanha onde se encontra o Santuário de La Salete. Após o almoço check in no hotel do Santuário e 
teremos uma apresentação da história de Nossa Senhora de La Salete. Logo após daremos início ao nosso “Retiro de 
Pentecostes” e teremos tempo livre para orações pessoais na Basílica e para conhecer as instalações. Jantar no 
restaurante do Santuário e participação da procissão das velas junto com outros peregrinos. Pernoite no hotel. 
 

10ª Dia 19 de MAIO 2015 (TERÇA) LA SALETE 

Café da manhã no hotel, e todo o dia voltado ao nosso “Retiro de Pentecostes”, com Pe. Danilo. Jantar e novamente 

teremos a oportunidade de participar na procissão das velas. Pernoite no hotel. 

 

11ª Dia 20 de MAIO 2015 (QUARTA) LA SALETE / LYON (195 km) 

Café da manhã no hotel. Check out do hotel e saída em direção a Lyon onde iremos almoçar e de tarde iremos visitar 
o Santuário de Notre Dame de Fouviére e vista da cidade do alto do mirante. Jantar e pernoite no hotel. 
 



 

 

 

12ª Dia 21 de MAIO 2015 (QUINTA) LYON / LISBOA / SANTARÉM / FÁTIMA (140 km) 

Café da manhã no hotel. Check out do hotel, saída para o aeroporto de Lyon para embarque com destino a Lisboa 
onde iremos almoçar no parque das nações, após almoço sairemos com destino a Santarém, onde faremos um passeio 
pela cidade. No final da tarde seguiremos em direção a Fátima. Jantar e em seguida iremos participar do Terço rezado 
em vários idiomas e da Procissão Luminosa na esplanada, com peregrinos vindos de todas as partes do mundo. 
Pernoite no hotel. 
 

13ª Dia 22 de MAIO 2015 (SEXTA) FÁTIMA (15 km) 

Café da manhã no hotel.  Dia inteiramente dedicado a Fátima, tempo para visitas e orações pessoais, iremos conhecer 
Valinhos, local onde os três pastorinhos viveram quando crianças. Celebraremos na Igreja Matriz, onde os pastorinhos 
iam rezar antes da aparição de Nossa Senhora de Fátima. Depois teremos tempo livre para visitar o Santuário. Jantar 
e pernoite no hotel. 
 

14ª Dia 23 de MAIO 2015 (SÁBADO) FÁTIMA / COIMBRA / PORTO (210 km) 

Café da manhã no hotel. Check out do hotel, sairemos com destino a Coimbra, aqui iremos conhecer o Convento de 
Santa Clara, atravessaremos a ponte sobre o Rio Mondego e entraremos na cidade conhecida pelas suas enormes 
universidades onde iremos visitar a famosa biblioteca Joanina, seu interior talhado a ouro levado de Minas Gerais, 
pode ser visto em todo seu interior. Após visita sairemos com destino a cidade do Porto. Check in no hotel e restante 
da tarde para passeio livre junto ao Rio Douro. Jantar e pernoite no hotel. 
 
15ª Dia 24 de MAIO 2015 (DOMINGO) PORTO / GUIMARÃES / BRAGA / PORTO (80 km) 

Café da manhã no hotel.  Sairemos para visita panorâmica à cidade do Porto, acompanhados de guia local, e iremos 
conhecer a história de uma das mais antigas cidades de Portugal, pois, uma visita ao Norte de Portugal é uma viagem 
no tempo que o transportará até aos primórdios da nação. Esta região com antigas citânias celtas, castelos medievais 
e imponentes monumentos preserva um rico manancial de histórias e lendas. Nas verdejantes encostas da região 
produzem-se alguns dos mais famosos vinhos do país, e não há vila que não possua a sua especialidade gastronômica. 
Na cidade do Porto, esta combinação de encanto histórico e novas tendências cosmopolitas é verdadeiramente 
deslumbrante. E assim, terminamos o city tour em uma Cave de vinho do Porto, onde iremos degustar um dos 
melhores vinhos desta qualidade. Almoçaremos na cidade de Guimarães, primeira cidade de Portugal, berço da nação 
portuguesa e visitaremos os belíssimos jardins e as muralhas do primeiro castelo de Portugal onde encontramos uma 
estátua de Dom Afonso Henriques, primeiro Rei de Portugal. Após a visita iremos para Braga onde visitaremos o 
Santuário Bom Jesus do Monte, e celebraremos uma Missa. Teremos tempo livre para tirar fotos da maravilhosa vista 
da cidade e dos jardins floridos. Retornamos a Porto para jantar e pernoite no hotel. (Guia Local PORTO – HD – Meio 
dia - Manhã) 
 

16ª Dia 25 de MAIO 2015 (SEGUNDA) PORTO / ESPINHO / AVEIRO (80 km) 

Café da manhã no hotel e Check out. Saída para Espinho, conhecida como por sua enorme praia e seu cassino à beira 
mar. Faremos uma passagem para admirar a tranquilidade de uma pequena cidade, em seguida nos espera a cidade 
de Aveiro, conhecida como a “Veneza” de Portugal, onde teremos a oportunidade de comer doces regionais (Doces 
de Ovos) e andar de barco nas Ruas, experiência irresistível e inesquecível. Jantar e pernoite no hotel. 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
17ª Dia 26 de MAIO 2015 (TERÇA) AVEIRO / NAZARÉ / ÓBIDOS / LISBOA (270 km) 

Café da manhã e Check out no hotel. Partida para Nazaré, local onde teremos tempo para visitar o mirante e o centro 
da cidade, passear à beira da praia e almoçar um belíssimo pescado acabado de sair do mar. Oportunidade maravilhosa 
para degustar um belo pescado do oceano atlântico. Neste local se deu a maior onda do mundo “30 metros” de altura. 
Após o almoço, iremos degustar uma bebida tradicional “ginginha” em copo de chocolate dentro de uma cidade 
chamada Óbidos, estilo medieval, dentro de muralhas. Após visita seguiremos com destino a Lisboa, capital de 
Portugal. Jantar e pernoite no hotel. 
 

18ª Dia 27 de MAIO 2015 (QUARTA) LISBOA / QUELUZ / SINTRA / CASCAIS / ESTORIL / LISBOA (100 km)  

Café da manhã no hotel. Encontro com guia local, 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. Intervalo para Almoço. 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. 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 música portuguesa “Fado”. Retorno ao Hotel para pernoite.  
*Guia local Lisboa (FD – Dia Inteiro) 
 

19ª Dia 28 de MAIO 2015 (QUINTA) LISBOA 

Café da manhã no hotel, dia inteiramente livre para visitas e passeios individuais. Sem Almoço. Jantar no hotel, 

pernoite no hotel. 

 

20ª Dia 29 de MAIO 2015 (SEXTA) LISBOA / BELO HORIZONTE 

Café da manhã e Check out no Hotel. Saída para o Aeroporto de Lisboa às 10h00 com tempo de Free Shop e 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 Paróquia Nossa Sra. Mãe da Igreja, finalizando assim a nossa 

peregrinação. 

 
Fim dos 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; 

- Pensão Completa com água nas refeições; 

- Hotéis de categoria 4**** (estrelas), com café da manhã buffet; 

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

- Guias locais a falar português /espanhol: FD Roma, HD Roma, HD Assis, FD Florença, HD Porto, FD Lisboa. 

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

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

- Transporte em ônibus de turismo da Paróquia – Aeroporto de Confins / Aeroporto de Confins – 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: Coliseu e Vaticano, Catacumbas de São Calixto em Roma, Sinagoga, 

Basílica e Batistério de São João em Florença, Biblioteca em Coimbra, Caves do Vinho do Porto, Fabrica dos ovos 

moles e passeio na ria em Aveiro, Palácio de Queluz, Palácio da Pena, jantar Fados com bebidas incluídas. 

- Bagageiros: 01 mala por pessoa (Roma, Florença, Genova, Nice) outras cidades serviço não disponivel.  

 

EXCLUIDO DO PACOTE 

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

- Bebidas nas refeições (refrigerantes, bebidas alcoólicas e outras); 

- 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. 

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

Valor por passageiro em apartamento duplo: € 4.800,00 

Suplemento para apartamento individual: € 815,00 

Valor de cotação para o mínimo de 30 passageiros, saída minima com 25 passageiros com adicional € 165,00 

FORMAS DE PAGAMENTO: 

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

(Valor das parcelas em boleto não existe obrigatoriedade de valor fixo mensal) 

 

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

 

 


