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Santuários Marianos 

(abril 2023) 

roteiro: 
 
1 º Dia - 21/04/23 – São Paulo / Lisboa  
Apresentação no aeroporto de São Paulo para embarque com destino a 
Lisboa.  

2º Dia - 22/04/23 – Lisboa   
Chegada e traslado ao hotel. Dia livre. Jantar e pernoite.   

3º Dia – 23/04/23 – Lisboa  
Após café da manhã, visita panorâmica da cidade. Tarde livre. Jantar e 
pernoite.  

4º Dia – 24/04/23 – Lisboa / Fátima  
Após café da manhã, saída para Fátima. Chegada e hospedagem. À noite, 
possibilidade de participar da Procissão de Velas. Jantar e pernoite.  

5º Dia- 25/04/23 – Fátima / Cáceres  
Após café da manhã, saída para Cáceres, Patrimônio da Humanidade na 
Espanha.  Chegada e visita à cidade que foi fundada pelos antigos 
romanos, uma mistura de arquitetura gótica e renascentista. Cercada por 
muralhas mouriscas, do século 12, que ainda tem cerca de 30 torres. 
Hospedagem, jantar e pernoite.  

6º Dia - 26/04/23 – Cáceres / Madri  
Após café da manhã, saída para Madri. Chegada e acomodação, tarde 
livre. Jantar e pernoite.  

7º Dia - 27/04/23 – Madri  
Após café da manhã, visita panorâmica. Jantar e pernoite.  
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8º Dia – 28/04/23 – Madri / Zaragoza  
Após café da manhã, saída para Zaragoza. Chegada e acomodação, tarde 
livre. Jantar e pernoite.  

9º Dia - 29/04/23 – Zaragoza / Lourdes  
Após café da manhã, visita a Basílica da Virgem del Pilar. Em seguida, 
continuação da viagem a Lourdes. Chegada e hospedagem. Jantar e 
pernoite.  
 

10º Dia - 30/04/23 – Lourdes 
Após café da manhã, dia inteiro dedicado a visita ao Santuário. 
Possibilidade de agendarmos uma missa. Jantar. Após jantar, 
participação do grupo da procissão das velas. Pernoite. 
 

11º Dia - 01/05/23 – Lourdes / Bordeaux 
Após café da manhã, saída para Bordeaux. Chegada e 
acomodação. Tarde livre.  Aproveite para conhecer a igreja 
Saint-Michel, um dos pontos da rota de Santiago de Compostela, 
Patrimônio Mundial da UNESCO, uma das vistas mais 
emblemáticas da cidade. A torre sineira é a mais alta do sul da 
França (tem 114 metros), sendo um ótimo lugar para apreciar a 
vista da cidade. Jantar e pernoite.  
 
12º Dia - 02/05/23 – Bordeaux 
Após café da manhã, visita panorâmica à cidade. Tarde livre. 
Aproveite para se encantar com o Miroir d'Eau, o maior espelho 
d’água do mundo, na Place de la Bourse, situada na orla do 
Garrone. E conhecer a Cité du Vin, um museu imperdível para os 
amantes de vinho (entrada não inclusa). Jantar e pernoite.  

13º Dia - 03/05/23 – Bordeaux / São Paulo   
Café da manhã e manhã livre. Após check out, transfer para o 
aeroporto de Bordeaux para embarque com destino a São 
Paulo.  

14º Dia - 04/05 – São Paulo  
Desembarque em São Paulo e fim de nossos serviços. 
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voos confirmados:  
aeroporto 
 de partida 

horário de partida  aeroporto 
de chegada 

horário de 
chegada 

São Paulo  21/04/23-14h30  Madri  22/04/23-05h45 

Madri  22/04/23-07h20  Lisboa  22/04/23-07h45 

 

Bordeaux  03/05/23-17h50  Madri  03/05/23-19h15 

Madri  03/05/23-23h55  São Paulo  04/05/23-05h50 

 

hotéis previstos:  
cidade  hotel  noites 

Lisboa  Ikonik Lisboa ou similar  2 

Fátima  Hotel São José ou similar  1 

Cáceres  Gran Hotel Don Manuel ou similar  1 

Madri  Hotel Santos Praga ou similar  2 

Zaragoza  Yit Ciudad de Zaragoza ou similar  1 

Lourdes  Hotel Angelic ou similar  2 

Bordeaux  Ibis Bordeaux Meriadeck ou similar  2 
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inclui:  
• Passagem aérea internacional em classe econômica 
com 01 bagagem despachada;  
• Taxa de embarque;  
• Circuito em ônibus de turismo;  
• Seguro-viagem obrigatório com a cobertura acima de 30mil euros 
(acima de 75 anos ou estrangeiros, consultar complemento) 
• 11 noites em hotel com meia pensão - café da manhã e jantar;  
• Guia acompanhante em língua portuguesa;  
• Guias locais em língua portuguesa nas seguintes visitas: 26/04 em 
Madri; 30/04 com as irmãs do Santuário em Lourdes e 02/05 em 
Bordeaux.  

não inclui:  
• Refeições não citadas no roteiro;  
• Gorjetas;  
• Bebidas nas refeições;  
• Excesso de bagagem;  
• Extras de natureza pessoal;  
• Nenhum outro item que não conste como incluído.   
 

valores & pagamentos: 

Valor total por pessoa em USD:  
Em apartamento Duplo…....….: US$ 3.950,00  
Suplemento Single..................: US$ 710,00  

Forma de Pagamento:  
Desconto de 3% no pagamento à vista via PIX   
Em até 10x sem juros no cartão de crédito 
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resumo  
• Data: 21 de abril a 3 de maio de 2023  
• Cidade de saída: São Paulo  
• Quantidade de noites: 11  
• Tipo de viagem: memorial com você 

 
***Valores referenciados em dezembro/2022 e sujeitos a alterações. Ao 
reservar consulte a equipe memorial para saber mais sobre condições e 
disponibilidade. 
*** Reserva sujeita a disponibilidade de lugares.  
*** Em caso de variação cambial abrupta, os valores estarão sujeitos a 
acréscimo na última parcela.  
 
Lembramos que a documentação de viagem é de responsabilidade dos 
passageiros em providenciar e verificar dados e validades, e devem ser 
reconfirmadas junto aos Consulados e Cia. Aérea. 

 


