
TEMPO PORTUGAL 18 °C  30 °C 

PROGRAMAÇÃO SAÍDA | 20 DE AGOSTO 2023

10 
DIAS

1º Dia - Dom. 20/08/2023 - São Paulo / Lisboa
Embarque em vôo com destino a Lisboa.

2º Dia - Seg. 21/08 - Lisboa
Chegada na capital de Portugal. Visita panorâmi-
ca da cidade das 7 colinas - Avenida da Liberdade, 
Rossio, Praça do Comércio e Igreja de Santo António. 
Tarde livre. Acomodação, jantar e pernoite.

3º Dia - Ter. 22/08 - Lisboa / Alcobaça / Nazaré / 
Viseu 
Após café da manhã, saída de Lisboa com destino á 
região do Oeste Português. Em Alcobaça, visita do  
Mosteiro beneditino que guarda as tumbas de D. 
Pedro e D. Inês, protagonistas da mais bela história 
de amor da corte portuguesa. Continuação para a 
praia da Nazaré. Almoço. Visita do Santuário de-
dicado a Nossa Senhora. Panorâmica da praia e 
continuação da viagem para Viseu. Acomodação, 
jantar e pernoite.

4º Dia - Qua. 23/08 - Viseu / Lamego / Braga
Após café da manhã, visita a pé pela cidade  
histórica de Viseu - Rossio, estátua de Dom Duarte, 
Igreja da  Misericórdia e Sé Catedral. Missa e visita 
do Museu de Arte Sacra. Continuação para Lamego. 
Almoço e  visita do Santuário de Nossa Senhora dos 
Remédios. Depois, cruzando a região do Alto Douro 
e seus vinhedos,  entraremos na região do Minho. 
Acomodação, jantar e pernoite.

5º Dia - Qui. 24/08 - Braga / Gerês / Braga
Após café da manhã,, saída de Braga para a região 
do Parque Nacional da Peneda/Gerês. Visita e Missa 
no Santuário de São Bento da Porta Aberta. Almoço 
e  retorno a Braga. Visita do centro histórico - Sé  
Catedral, Jardim de Santa Bárbara, Praça da Repú-
blica e Capela dos Coimbras. Jantar e pernoite.

6º Dia - Sex. 25/08 - Braga / Gerês / Porto
Após café da manhã, manhã dedicada a conhecer os 
Santuários de Braga - Bom Jesus e Santuário Maria-
no do Sameiro. Continuação para Guimarães. Visita 
do Santuário de Nossa Senhora da Penha e do centro  
histórico da cidade “onde nasceu Portugal”. Chegada 
á “Cidade Invicta”. Acomodação, jantar e pernoite.

7º Dia - Sáb. 26/08 - Porto
Após café da manhã, pela manhã visita da cidade do 
Porto - Torre dos Clérigos, Av. Aliados, Igreja de São  
Francisco, Ribeira. Visita a uma Cave de Vinhos do 
Porto. Almoço. Resto da tarde livre. Jantar e pernoite.

8º Dia - Dom. 27/08 - Porto/ Serra Do Buçaco/ Fátima
Após café da manhã, saída para Região da Bairrada. 
Visita da Serra do Buçaco (sua vegetação classifica-
da, Palácio Hotel e Convento). Almoço famoso Leitão 
da região e continuação para o Santuário Mariano 
mais importante de Portugal - Fátima. Pela tarde 
faremos o “Caminho dos 3 Pastorinhos” (Aljustrel, 
Loca do Cabeço e Valinhos). Acomodação, jantar e 
pernoite.

9º Dia - Seg. 29/08 - Fátima/ Tomar/ Fátima
Após café da manhã, manhã dedicada a conhecer a 
Cidade dos Templários. Visita do Convento de Cristo, 
centro histórico com Igreja de São João Batista e 
Parque do Mouchão. Almoço e retorno a Fátima. 
Pela tarde Santa Missa. Jantar. Noite Show piano e 
voz com Padre Fábio. Acomodação e pernoite.

10º Dia - Ter. 30/08 - Fátima / Lisboa / São Paulo
Após café da manhã, manhã livre em Fátima. Em 
hora a indicar, saída para o Aeroporto de Lisboa. 
Embarque no vôo com destino a São Paulo.

Fim dos nossos serviços.

PORTUGAL ESPECIAL
DIREÇÃO ESPIRITUAL - FAMÍLIA CANÇÃO NOVA



MAIS QUE VIAGENS, ENCONTROS COM DEUS!

peregrinacoes.oficial CAMINHANDO COM MARIA PEREGRINAÇÕES LTDA.    |   CNPJ: 29.094.139/0001-23

CHEQUE   |   BOLETO   |   CARTÃO

PAGAMENTO FACILITADO
US$ 4.380,00

+ TAXA DE ADESÃO | US$ 150,00

PACOTE
COMPLETO

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

12. 3186 2055
11. 3341 2254

atendimento@caminhandocommaria.com
www.caminhandocommaria.com

Informações

INCLUSO NO PACOTE

EXCLUSO NO PACOTE

OBSERVAÇÕES

A peregrinação, bem como todas as outras, deverão ser totalmente pagas até no máximo 60 dias antes da viagem. 
A taxa de serviço é intransferível. Caso haja desistência por parte de algum peregrino, este perderá a taxa de serviço. 
O preço cotado para este roteiro está baseado nos valores cobrados pelos ônibus, hotéis e restaurantes no ano de 
2022, e será reajustado caso haja aumentos significativos. Pacote válido para grupos de no mínimo 30 passageiros 
com saída do Aeroporto de São Paulo - SP, sujeito a alteração sem aviso prévio. Saindo de outro aeroporto ou  
grupos com número de inscritos inferior a 30 passageiros, deverá ser feita uma consulta. A parte aérea será 
reajustada se houver aumento de tarifas superior a US$ 900,00 ou mudanças importantes na política das 
transportadoras aéreas referente a desconto para grupos de peregrinos. De 25 a 29 passageiros terá acréscimo 
de 10%. De 20 a 24 passageiros terá acréscimo de 15%.

 � Excesso de bagagem nos aviões
 � Taxas ou vistos consulares | Taxas de adesão US$ 150,00
 � Ingressos para as visitas não especificamente mencionadas ou programadas
 � Despesas extras e seguro viagem adicionais não mencionadas nos itens inclusos
 � Despesas de caráter pessoal (bebidas, lanches, telefonemas, consumo do frigo-bar nos hotéis, etc.

 � Direito de levar uma mala de até 20 kg + 1 bagagem de mão
 � Taxas de embarque  | Ônibus de luxo com ar condicionado ou aquecedor
 � Guias locais | Guia acompanhante da Obra de Maria saindo do Brasil
 � Seguro saúde e seguro bagagem | Acima de 64 anos favor consultar
 � Bilhetes aéreos internacionais em classe econômica | Para classe executiva, consultar acréscimo
 � Pensão completa, café da manhã, almoço e jantar | Exceto em dias de vôos, navios, trens e dias livres
 � Hospedagem em hotéis categoria turística, em quartos duplos com banheiro privativo | Para  

apartamento individual, consultar o acréscimo | Acréscimo 20% do valor total do pacote


