
Santuários Marianos
Países: 

Portugal / Espanha / França

Desde

1.195 € 
Preço por pessoa,

em apto duplo

11 dias

Saídas a partir de

21 maio 2022
Roteiro

1º Dia (Sexta): Brasil / Lisboa
Saída em voo com destino a Lisboa. Noite e refeição a bordo.

2º Dia (Sábado): Chegada a Lisboa
Chegada ao aeroporto de Lisboa. Recepção e traslado privativo para o hotel. Às 19h30 na recepção do
hotel terá lugar uma reunião com o guia para apresentação dos participantes. Jantar e hospedagem.

3º Dia (Domingo): Lisboa 
Café da manhã. Visita panorâmica da capital de Portugal em circuito regular local, conhecendo o exterior
dos principais pontos turísticos da cidade: praça do Rossio, praça do Comércio, catedral, torre de Belém,
mosteiro dos Jerónimos, padrão dos Descobrimentos. Tarde livre. Hospedagem.

4º Dia (Segunda): Lisboa / Fátima / Valladolid 
Café da manhã. Partida de Lisboa para Fátima. Visita ao santuário e tempo para compromissos religiosos.
Continuação por Vilar Formoso, Ciudad Rodrigo, Tordesilhas e Valladolid. Jantar e hospedagem.

5º Dia (Terça): Valladolid / Burgos / Loyola / Lourdes
Café da manhã. Partida por Burgos para Aspeitia e chegada a Loyola. Visita à basílica do santuário de
Santo Inácio de Loyola, um dos fundadores dos Jesuítas. Continuação por San Sebastian, Bayonne, Pau e
chegada a Lourdes. À noite não perca a procissão de velas no santuário. Jantar e hospedagem.

6º Dia (Quarta): Lourdes / Andorra 
Café da manhã. Visita do santuário, Rochedo de Massabeille e casas onde viveu Santa Bernadette. Tempo
para compromissos religiosos e livre visita dos museus evocativos. De tarde, partida por entre paisagem
de rara beleza proporcionada pelos Pirenéus por Foix, Aix-les-Thermes e Pas de la Casa para o principado
de Andorra. Jantar e hospedagem.

7º Dia (Quinta): Andorra / Montserrat / Barcelona
Café da manhã. Manhã livre no principado para visitas ou compras de oportunidade. De tarde partida
desfrutando de paisagens de grande beleza para Monserrat. Visita ao santuário de Nª Sra. de Montserrat,
patrona da Catalunha, construído na extraordinária montanha do mesmo nome, local de rara beleza.
Continuação para Barcelona. Hospedagem.

 
 



Serviços Incluídos
• Circuito em ônibus de turismo;
• Guia acompanhante em Português;
• Hospedagem nos hotéis previstos ou similares com café da manhã;
• Excursão panorâmica de Lisboa em circuito regular (dia 3):
• Visitas guiadas em Barcelona e Madri;
• 5 jantares com água mineral (dias 2, 4, 5, 6 e 8);
• Traslados de chegada e saída;
• Taxas hoteleiras incluídas;

Os preços não incluem
• Passagens aéreas. Consulte as nossas tarifas especiais;
• Seguro de viagens europeu (Schengen);
• Tudo que não esteja incluído no programa.

Hotéis Previstos
LISBOA - Lutécia Smart Design **** (Cidade)
VALLADOLID - Olid **** (Centro)
LOURDES - Alba **** (Centro)
ANDORRA-A-VELHA - Tulip Inn Andorra Delfos **** (Cidade)
BARCELONA - Exe Cristal Palace **** (Centro)
ZARAGOZA - Eurostars: Boston **** (Centro)
MADRI - Via castellana **** (Centro) / Exe Moncloa **** (Centro) /
Santos Praga **** (Cidade)

8º Dia (Sexta): Barcelona / Zaragoza 
Café da manhã. Breve panorâmica da cidade com guia local e restante tempo livre para atividades ao
gosto pessoal. Aconselhamos percurso nas Ramblas ou passeio pela marina ou a panorâmica
proporcionada pelo teleférico. Continuação por Lérida para Zaragoza. Oportunidade para visita à Basílica
de Nª Sra. do Pilar, padroeira de Espanha, no interior da qual se podem admirar pinturas de Goya. Jantar e
hospedagem.

9º dia (Sábado): Zaragoza / Madri
Café da manhã. Saída por Calatayud e Guadalajara para Madri. Panorâmica da cidade com guia local,
percorrendo os mais famosos pontos turísticos da capital de Espanha: Portas do Sol, Castellana e a
vanguardista praça de Castilla. Hospedagem.

10º dia (Domingo): Madri
Café da manhã. Dia livre para compras ou visitas opcionais na capital espanhola. Hospedagem.

11º Dia (Segunda): Madri / Cidade de origem
Café da manhã e traslado privativo para o aeroporto. (Quarto disponível até às 12h00).

Fim dos nossos serviços nesta programação.


