
TEMPO ESPANHA 5 °C  17 °C | FRANÇA 4 °C  14 °C  

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

09 
D I A S

1º DIA: BRASIL / MADRID
Em horário apropriado apresentação no aeroporto para embarque com destino a Madrid.

2º DIA: LISBOA / MADRID
Chegada, recepção no aeroporto. Acomodação e pernoite.

3º DIA: MADRID
Após café da manhã, visitaremos os 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 Universidade e o Paseo de la Castellana. Tarde livre para atividades indepen-
dentes. Jantar e pernoite.

4º DIA: MADRID / ZARAGOZA / LOURDES (314 KM + 244 KM)
Após café da manhã, saída em ônibus para Lourdes (França), passando por Zaragoza (Santuário de 
Nossa Senhora Del pilar, padroeira da Espanha). Almoço. Continuação da viagem até Lourdes, onde 
chegaremos no final do dia. Acomodação, jantar e pernoite.

5º DIA: LOURDES
Após café da manhã, dia inteiro participando das atividades religiosas no Santuário de Nossa Senhora 
de Lourdes (Missa, terço, etc.).

6º DIA: LOURDES / TOURS
Após o café da manhã, saída com destino a Tours. Chegada, acomodação. Jantar e pernoite.

7º DIA: TOURS / LISIEUX / PARIS
Após café da manhã, saída para Lisieux, onde visitaremos os lugares relacionados com a adolescên-
cia e a vida religiosa de Santa Teresinha do Menino Jesus. Tarde: Continuação até Paris. Acomodação, 
jantar e pernoite.

8º DIA: PARIS
Após café da manhã, visita panorâmica pela capital francesa, percorrendo suas principais avenidas, 
praças e bairros tais como: Campos Eliseus, Arco do Triunfo, Praça da Concórdia, Notre Dame, Torre 
Eiffel. Tempo livre para atividades independentes. Acomodação, jantar e pernoite.

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

Fim dos nossos serviços
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INCLUSO NO PACOTE

EXCLUSO NO PACOTE

OBSERVAÇÕES

CHEQUE   |   BOLETO   |   CARTÃO

PAGAMENTO FACILITADO

R$ 11.480,00
+ TAXA DE ADESÃO | R$ 380,00

PACOTE
COMPLETO

Informações

12. 3186 2055
11. 3341 2254

atendimento@caminhandocommaria.com
www.caminhandocommaria.com

MAIS QUE VIAGENS, ENCONTROS COM DEUS!

peregrinacoes.oficial Caminhando com Maria Peregrinações Ltda.    |   CNPJ: 29.094.139/0001-23

CAIXA
AG: 2003 | OP: 003
C/C: 2036-9

BANCO DO BRASIL
AG: 3029-5
C/C: 26784-8

SANTANDER
AG: 0164
C/C: 13002234-8

DADOS BANCÁRIOS
CNPJ: 29.094.139/0001-23

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 AEROPORTOS DE RECIFE-PE, NATAL-RN, 
FORTALEZA-CE, SALVADOR-BA, BRASÍLIA-DF,  SÃO PAULO-SP E RIO DE JANEIRO-RJ   |  Saindo de outro aeroporto, de-
verá 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. Preços, datas de saída e condições de pagamento estão sujeitos a reajustes e 
 mudanças sem aviso prévio.Em caso de dúvidas, favor entrar em contato com nossa central de atendimento.

 � Taxa de adesão | Excesso de bagagem nos aviões
 � Despesas de caráter pessoal | Bebidas, lanches, telefonemas, consumo do frigobar nos hotéis, etc
 � Ingressos para as visitas não especificamente mencionadas ou programadas | Visitas extras e 

atividades particulares

 � Hospedagem por 07 noites em Casas Religiosas (Não centrais), em quartos duplos com banheiro  
privativo. (Para quarto individual, consultar valores)

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

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


