
Kalliste Turismo ´
Lindas viagens! de Lazer e da Fé.

15 de maio de 2020.
Saída de Curitiba-PR

Portugal > Espanha > França

Portugal > Lisboa/ Fá�ma

França: Lourdes/ Avignon/ Região das Lavandas/ La Sale�e/ ARS/   
Espanha > Salamanca / Alba de Torres/ Ávila/ Madri/ Zaragoza

              Paray le Monial/ Nevers/ Paris/ Versailles.

Roteiro:

Café. Visita pela manhã do Santuário de Lourdes. Almoço incluso. À tarde para 
quem desejar, poderá participar do banho nas águas de Lourdes. Restante do dia livre 
neste importante Santuário.  Jantar incluso. À noite participaremos da procissão 
luminosa.
“Eu sou a Imaculada Conceição”, com essas palavras, no dia 25 de março de 1858, 
Nossa Senhora aparece mais uma vez em Lourdes à Santa Bernadete. Em Lourdes, 
todos os peregrinos falam e entendem o mesmo dialeto: o dialeto terno e melodioso 
dos cantos e das orações. Aproveite a tarde livre para seu tempo de oração e encontro.

* Hospedagem no próprio Santuário. Apartamentos não possuem televisão.

7º dia – Madri > Zaragoza > Lourdes
Café. Bem cedo seguiremos viagem para Zaragoza, cidade de Nossa Senhora do 
Pilar. Chegada com tempo para visita da sua igreja e tempo livre de almoço. 
Continuaremos viagem para Lourdes. Chegada ao fim do dia. Hospedagem. 
Jantar incluído.

8º dia – Lourdes

10º dia – (270 km)Avignon > Região das Lavandas > La Salette 
Café. Seguiremos cedo para La Salette com parada para visita a uma fazenda de 
lavandas e também a fábrica da La Occitane. Continuaremos ao Santuário La Salette, 
chegada e acomodação nos apartamentos do Santuário. Após visita e tempo para o 
filme introdutório ao devocional de Nossa Senhora. Jantar incluído.

9º dia – (490 km)Lourdes > Avignon 
Café. De manhã seguiremos viagem para Avignon. Cidade de morada dos Papas 
durante 63 anos no século XIV. Chegada no meio da tarde e breve visita ao seu centro 
histórico com o Palácio dos Papas.  Jantar incluído e hospedagem. Avignon é uma 
belíssima cidade medieval, a qual escolhemos como pernoite técnico de viagem.

6º dia - Madri
Café. Logo cedo visitaremos a cidade de Madri, importante cidade Europeia com sua 
história, a Gran Via e o famoso Plaza Mayor. Tempo livre para almoço no mercado e 
compras. Noite livre.

2º dia – Lisboa

5º dia – Salamanca > Alba de Torres > Ávila > Madri

Chegada. Após recepção pelo guia, traslado até o hotel reservado com introdução à 
história de Portugal. Hospedagem. Jantar incluso.

3º dia -  Lisboa > Fátima

Café. Visitaremos Alba de Torres para conhecer um pouco mais da Vida de Santa 
Teresa e depois viagem para Ávila, cidade de Santa Teresa onde teremos nossa Santa 
Missa do dia e uma rápida visita na cidade com suas muralhas. Continuaremos viagem 
para Madri. Hospedagem. Jantar incluído.

Dia da viagem. Comparecer no aeroporto com seu passaporte em mãos. Encontro do 
grupo com o coordenador no aeroporto e embarque com destino a Portugal. 

1º dia – Curitiba > São Paulo/Guarulhos > Lisboa

Café da manhã. Iniciaremos a nossa visita panorâmica em Lisboa, com o Mosteiro dos 
Jerônimos, o Famoso Pastel de Belém, o monumento aos descobridores, a Torre de 
Belém, o centro histórico e a conhecidíssima Igreja de Santo Antônio. Tempo livre no 
centro histórico. À tarde viajaremos para Fátima, onde se encontra o Santuário 
dedicado a Nossa Senhora. Hospedagem. Almoço e Jantar incluso. 
A noite participaremos da Procissão com as Velas.

4º dia – Fátima > Salamanca
Café. Iniciaremos com a visita do Santuário em seguida ao local onde viviam os três 
pastorzinhos. Almoço incluso. No meio da tarde viajaremos para Salamanca. 

Noite a bordo (servido jantar e café na chegada).

Jantar incluso.

Itinerário

Por pessoa em apto duplo

€ 4.190,00 euros
           Desde

Viagem em Grupo

Nota: Roteiro para sua peregrinação da fé e lazer, com qualidade, segurança e excelente preço. 
          Programa operado por empresa tradicional, com sede na cidade de Curitiba - Paraná,
          e muita experiência na prestação de serviços turísticos pelo mundo. 



Santuários   Marianos  

*Aos que desejarem estender sua estadia em paris, 

outro por sua conta. No ato da compra deste pacote já deverá definir sua estadia.
poderão adquirir hospedagem no mesmo hotel do grupo ou 

16º dia – Brasil
Chegada. Fim dos nossos serviços nesta programação.

11º dia – La Salette > ARS
Café. Manhã livre para devocional.  Almoço incluído e seguiremos viagem ao pequeno 
Santuário de ARS, do Santo Cura D´Ars. “O santo padre possuía muito dons 
extraordinários, como o da cura e a habilidade de ler as mentes e os corações de seus 
penitentes. Foi esse dom em particular que fez espalhar-se sua fama em toda a França, 
conduzindo multidões de almas perturbadas a procurar a guia e a assistência do humilde 
padre que conhecia seus pecados secretos e seu passado Escondido”. Chegada e recepção 
pelo Santuário. Hospedagem em seu hotel. Jantar incluído.

15º dia – Paris – Brasil

Café. Traslado até Montmartre para visita a Igreja do Sagrado Coração de Jesus e a vista 
de Paris. Retorno e parada no Arco do Triunfo e restante do tempo livre para compras.

13º dia – Paris > Versailles

Café. Logo cedo sairemos para a cidadezinha de Paray Le Monial, onde está a Igreja 
dedicada a Santa Margarida Alacoque e todo devocional ao Sagrado Coração de Jesus. 
Nosso dia será longo de viagem para Paris, porém aproveitaremos para passagens rápidas 
por estes importantes locais de devoção. Parada após em Nevers, onde está o corpo de 

Santa Bernadete. Chegada em Paris ao fim do dia. Hospedagem. Jantar incluído no hotel.

Café. Iniciaremos a visita panorâmica da cidade, passando pelo Quartier Latin, o Bairro de 
St. Germain, a vista da Torre Eiffel, a vista da Champs Elysee e a Notre Dame em Paris. 
Almoço incluído. Após seguiremos viagem para Versalhes, com a vista deste importante 
Palácio e que faz parte da história da França. Retorno ao fim da tarde para Paris e 
finalizaremos com um belíssimo passeio pelo Rio Sena. Restante do tempo livre.

Café. Logo cedo traslado até a Igreja da Medalha Milagrosa para Santa Missa do dia . 
Após traslado diretamente ao aeroporto para retorno ao Brasil. Noite a bordo.

14º dia – Paris

12º dia –  (476km)ARS > Paray Le Monial > Nevers > Paris

Extras de caráter pessoal, gorjetas, taxas para retirada de visto consular, bebidas e refeições 
não citadas, ingressos a parques, monumentos ou museus, telefonemas e nada que não esteja 
citado como incluído no pacote.

    Ingresso para Torre Eiffel.
:: Coordenador da Operadora deste pacote, acompanhando o grupo desde a saída de Curitiba.
:: Seguro Viagem - plano internacional

        cidades do interior destes três países.
:: 13 noites de hospedagem com café da manhã em Categoria Turística.
:: 14 Refeições (jantar/almoço) conforme descrito no roteiro (sem bebidas).
:: Traslados de chegada e saída, aeroportos.
:: City tour em Paris de meio dia + Passeio de Barco pelo Sena + traslado a Montmartre e 

Não está incluído nesta programação

Serviços inclusos nesta programação

    Paris / Guarulhos/Curitiba em classe econômica.
:: Viagem em ônibus de turismo com ar condicionado de Lisboa até Paris.

:: Passagens aéreas, nacional e internacional de  Curitiba/Guarulhos / Lisboa // 

    *. Viagens durante o dia, para você conhecer e admirar as paisagens, diversas pequenas 

Apto individual:  €  4.995,00 euros

Apto triplo:        €  4.150,00 euros

- taxas de embarques/aeroportos: € 280,00 euros.
Incluir no valor acima:  

Valores por pessoa com base no apartamento escolhido:

Apto duplo:        €  4.190,00 euros
                Saldo em até 09 x no cartão de crédito, sem juros: 
Visa, Master ou Amex.
Pagamentos no cheque ou boletos, consultar, parcelado 
consultar, desde que a última parcela seja paga até 20 dias 
úteis antes da viagem. 

Parcelado: Entrada de 25% + taxas de embarque.
À vista, sem desconto
                   Forma de Pagamento

Madrid:  Silken

Lisboa: Vip 

Lourdes: Paradises
Avignon: Mercure  

Paris: Holiday Inn 
Porte de Clichy Paris.

La Salette: hotel do 
Santuário

HOTÉIS PREVISTOS, 
ou similares

Fátima: Essence Inn 

*.A quantidade mínima de pagantes para garantir a saída 
   deste grupo é de 20 pessoas. 
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