
ROTEIRO VIAGEM DOS SONHOS - PORTUGAL E ESPANHA
(CR) CASAS RELIGIOSAS - DIREÇÃO ESPIRITUAL - FAMÍLIA CANÇÃO NOVA

09
DIAS

1º DIA: BRASIL / LISBOA
Em horário apropriado, apresentação no aeroporto para embarque com destino a Lisboa.

2º DIA: LISBOA / FÁTIMA
Chegada, recepção no aeroporto. Saída em ônibus privativo para Fátima. Acomodação e pernoite.

3º DIA: FÁTIMA
Após café da manhã, visita aos locais relacionados com as aparições de Nossa Senhora em 1917 e com a 
vida dos pastorinhos aos quais ela apareceu (Casa de Lúcia, Casa de Jacinta e Francisco, Valinhos, etc.). 
Acomodação e pernoite.

4º DIA: FÁTIMA / SALAMANCA
Após café da manhã, saída para Salamanca. Chegada, breve visita pela cidade. Acomodação, Jantar e 
pernoite.

5º DIA: SALAMANCA / ÁVILA / MADRID
Após café da manhã, saída em ônibus privativo com destino a Ávila. Chegada, visita à cidade medieval 
de Ávila, a terra natal de Santa Teresa, cercada por uma belíssima muralha do sec. XI de 90 torreões. 
Onde visitaremos a Igreja de Santa Teresa, Catedral e Monastério da Encarnação. Continuação para 
Madrid. Acomodação, jantar e pernoite.

6º DIA: MADRID
Após café da manhã, city tour panorâmico pelos principais pontos turísticos da capital espanhola,  
incluindo a Gran Via, a Praça de Espanha, o Viaduto, a Praça Maior, a Praça de Touros, a Praça da  
Independência, Praça de Cibeles, a Universiidade e o Paseo de la Castellana. Tempo livre para ativi-
dades independentes. Jantar e pernoite.

7º DIA: MADRID / TOLEDO / MADRID
Após café da manhã, saída para Toledo. Chegada, e visita à cidade medieval de Toledo, passeio pelas 
ruas medievais e conhecendo seus principais pontos turísticos, assim como a Catedral de Toledo, a  
Sinagoga, Alcalar, entre outros. Tarde: Retorno para Madrid. Jantar e pernoite.

8º DIA: MADRID
Após café da manhã, dia livre para atividades independentes. (almoço excluso). Jantar e pernoite.

9º DIA: MADRID / BRASIL
Em horário apropriado, traslado ao aeroporto para embarque com destino ao Brasil com as devidas 
conexões. 

Fim dos nossos serviços.

PROGRAMAÇÃO SAÍDA | PRIMEIRA QUINZENA DE NOVEMBRO DE 2023  



R$ 10.480,00
+ TAXA DE ADESÃO | R$ 380,00

PACOTE
COMPLETO

CAMINHANDO COM MARIA PEREGRINACÕES LTDA.
CNPJ: 29.094.139/0001-23

MAIS QUE VIAGENS, ENCONTROS COM DEUS!

INCLUSO NO PACOTE

 9 Hospedagem por 07 noites em CASAS RELIGIOSAS (NÃO CENTRAIS), em quartos duplos com banheiro 
privativo. (Para quarto individual, consultar valores);

 9 Pensão completa (café da manhã, almoço e jantar). Exceto em dias de vôo, aeroportos, navios, 
trens e dias livres;

 9 Bilhetes aéreos internacionais em classe econômica, (para classe executiva consultar acréscimo);
 9 Ônibus turístico com ar condicionado ou aquecedor;
 9 Direito de levar uma mala de até 20 kg + uma bagagem de mão;
 9 Guias locais e Guia acompanhante saindo do Brasil;
 9 Seguro saúde e seguro bagagem (acima de 70 anos favor consultar);
 9 Taxas de embarque.

EXCLUSO NO PACOTE

 8 Excesso de bagagem nos aviões
 8 Despesas de caráter pessoal (bebidas, lanches, telefonemas, consumo do frigobar nos hotéis, etc)
 8 Ingressos para as visitas não especificamente mencionadas ou programadas. (visitas extras/atividades 

particulares)
 8 Taxas de adesão R$ 380,00

OBSERVAÇÕES

A peregrinação, bem como todas as outras, deverão ser totalmente pagas até no máximo 60 dias antes da viagem.  
A taxa de adesão é intransferível. Caso haja desistência por parte de algum peregrino, este perderá a taxa de adesão.  
O preço cotado para este roteiro está baseado nos valores cobrados pelos ônibus, hotéis e restaurantes no ano de 2021, e 
será reajustado caso haja aumentos significativos. Também a parte aérea será reajustada se houver aumento de tarifas  
superior a US$ 1.100,00 ou mudanças importantes na política das transportadoras aéreas referente a desconto para grupos de  
peregrinos. 
PREÇO VÁLIDO PARA SAÍDA DO AEROPORTOS DE RECIFE-PE, NATAL-RN, FORTALEZA-CE, SALVADOR-BA, BRASÍLIA-DF,  
SÃO PAULO-SP E RIO DE JANEIRO-RJ, SAINDO DE OUTRO AEROPORTO, DEVERÁ SER FEITA UMA CONSULTA.
Pacote válido para grupo de no mínimo 30 pax.
De 25 a 29 passageiros terá acréscimo de 10% | De 20 a 24 passageiros terá acréscimo de 15%
Caso o cliente não aceite, haverá devolução que será no prazo de 90 dias antes da viagem.

PAGAMENTO FACILITADO
PARCELAMOS EM ATÉ 10x  
NO CARTÃO DE CRÉDITO

AGÊNCIA: 0164
CONTA CORRENTE: 13002234-8
CNPJ: 29.094.139/0001-23

AGÊNCIA: 3029-5
CONTA CORRENTE: 26784-8
CNPJ: 29.094.139/0001-23

AGÊNCIA: 2003 | OP: 003
CONTA CORRENTE: 2036-9
CNPJ: 29.094.139/0001-23

12. 3186 2055
11. 3341 2254

atendimento@caminhandocommaria.com
www.caminhandocommaria.com

Informações


