
TEMPO PORTUGAL 13 °C  22 °C 

1º dia: Seg. 27/03/2023 - São Paulo / Lisboa
Em horário apropriado, traslado ao aeroporto para
embarque com destino a Lisboa.

2º dia: Ter. 28/03 - Lisboa / Funchal
Chegada em Lisboa. Voo com destino á Ilha da  
Madeira, Funchal. Transfer para o hotel. Jantar e 
alojamento no hotel.

3º dia: Qua. 29/03 - Funchal
Dia dedicado a conhecer a capital da Ilha da  
Madeirao Funchal. Visita a pé nessa cidade com mais 
de 800 anos de história - Mercado dos Lavradores 
com produtos típicos da ilha, núcleo histórico de 
Santa Maria (rua mais antiga da cidade), Praça do 
Município e Sé Catedral. Pela tarde visita do Jardim 
Botânico.

4º dia: Qui. 30/03 - Funchal / Monte / Eira do  
Serrado / Funchal 
Subida ao Monte, onde visitaremos os seus belos  
jardins e a Igreja (missa). Possibilidade de passeio  
no“cesto madeirense” (opcional). Continuação 
para a Eira do Serrado (1084m altitude), com vista  
belíssima sobre o Curral das Freiras. Retorno ao 
Funchal.

5º dia: Sex. 31/03 - Funchal / Cabo Girão / Porto 
Moniz / Funchal
Excursão de dia inteiro que nos levará ao Mirante do
“Pico de Barcelos, Câmara de Lobos (Vila piscatória) e
até ao Cabo Girão - cabo mais alto da Europa com
precipício de 580 m sobre o Mar. Continuação pela
Ribeira Brava e panorâmica pelo norte da ilha - Véu 
da Noiva. Chegada a Porto Moniz, famosa pelas  
piscinas naturais construídas entre as rochas  
vulcânicas. Retorno ao Funchal pelo planalto do Paul 
da Serra (1500 m altitude). Jantar típico com folclore 
típico da Madeira.

6º dia: Sáb. 01/04 - Funchal / Camacha / Pico do 
Areeiro / Lisboa (Voo)
Saída em direção á Ponta do Garajau (e seu Cristo- 
Rei). Depois Camacha, conhecida pelas suas peças de 
artesanato em vime. Subimos depois ao ponto mais 
alto da ilha - o Pico do Areeiro (1810 m). Continuação 
para Santana com as típicas casas com telhados de 
colmo e transfer para o aeroporto Cristiano Ronaldo. 
Voo para Lisboa. Chegada,
acomodação no hotel. Pernoite.

7º dia: Dom. 02/04 - Lisboa
Dia dedicado a conhecer a Lisboa antiga. Passeio a
pé desde o Convento da Graça, Mosteiro de São  
Vicente de Fora, Portas do Sol e Alfama. Panorâmica
do centro da cidade - Rossio, Baixa e Avenida  
Liberdade. Pela tarde Belém com visita ao Mosteiro
dos Jerônimos.

8º dia: Seg. 03/04 - Lisboa / Fátima
Saída para Fátima com visita a Valinhos, Loca do 
Anjo e Aljustrel.

9º dia: Ter. 04/04 - Fátima
Dia dedicado a conhecer o Santuário de Fátima  
Basílica do Rosário, Capelinha das Aparições e  
Santíssima Trindade.

10º dia: Qua. 05/04 - Fátima / Lisboa / São Paulo
Em horário apropriado, saída em ônibus privativo 
com destino ao aeroporto de Lisboa, onde embar-
caremos com destino a São Paulo.

Fim dos nossos serviços.

PROGRAMAÇÃO SAÍDA | 27 DE MARÇO 2023

PORTUGAL - NA PÉROLA DO ATLÂNTICO
DIREÇÃO ESPIRITUAL - PE. FÁBIO DE MELO

10 
DIAS



CHEQUE   |   BOLETO   |   CARTÃO

PAGAMENTO FACILITADO
US$ 5.880,00

+ 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

 � 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

MAIS QUE VIAGENS, ENCONTROS COM DEUS!

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

12. 3186 2055
11. 3341 2254

atendimento@caminhandocommaria.com
www.caminhandocommaria.com

Informações

INCLUSO NO PACOTE

OBSERVAÇÕES

EXCLUSO NO PACOTE

 � 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.

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%. A participação do Pe. Fábio de Melo na direção espiritual do grupo, será feita nas missas  
celebradas diariamente. A parte cultural e histórica, será feita por um guia local, de acordo com as visitas  
mencionadas no roteiro.


