SANTUÁRIOS MARIANOS NA EUROPA
(Para grupos de no mínimo 15 pessoas – Valores sob consulta)

1º Dia: Lisboa.

Chegada a Lisboa. Recepção no aeroporto, assistência e traslado ao hotel. Hospedagem.

2° Dia: Lisboa / Batalha / Fátima.

Após o café da manhã, partida para uma visita panorâmica da cidade de Lisboa, a capital de Portugal, incluindo: a Praça
do Marquês de Pombal, Parque Eduardo VII, Torre de Belém, o Monumento aos Navegantes, o Mosteiro dos Jerônimos, o
bairro de Alfama, etc. Na parte da tarde a viagem continua em direção a Fátima, para visitar o Mosteiro da Batalha,
considerado uma das joias góticas europeias. Alojamento no hotel em Fátima. Possibilidade de participar da oração do
Rosário e Procissão das Velas.

3º Dia: Fátima.

Dia dedicado ao santuário de Fátima: Celebração da Eucaristia, visita à Câmara dos Videntes Valinhos, Via Dolorosa da
Hungria e o Santuário. Tarde livre para orações no santuário. Hospedagem.

4º Dia: Fátima / Santiago de Compostela.

Saída até a fronteira com a Espanha, visitando no caminho a bela cidade do Porto. Continuar atravessando diferentes
cidades e povos galegos para chegar a Santiago de Compostela, cujo Santuário da Peregrinação é considerado o mais
antigo da Europa. Hospedagem.

5º Dia: Santiago de Compostela.

Na parte da manhã haverá uma vista panorâmica à Santiago, com as suas típicas ruas sinuosas de paralelepípedos e os
seus famosos muros medievais. Visita à Catedral, onde se encontram depositados o corpo de São Tiago e suas relíquias.
Tarde livre para desfrutar da atmosfera única e especial de Santiago de Compostela. Participação da missa do Peregrino.
Hospedagem.

6º Dia: Santiago / Madrid.

Saída em direção a Madrid atravessando as regiões de León. Chegada a Madrid. Hospedagem.

7º Dia: Madrid.

Visita panorâmica da cidade de Madrid, a famosa capital da Espanha, incluindo: o Paseo de La Castellana, o Retiro, o
Palácio Real, Gran Via, a estação de Atocha, o Paseo del Prado e a Praça da Espanha. Tarde livre onde, entre outras
sugestões podem visitar os famosos museus de Madrid e desfrutar de os agradáveis passeios por suas belas ruas e
praças. Hospedagem.

8º Dia: Madrid.

Dia livre para atividades pessoais onde recomendamos realizar uma visita às cidades vizinhas de Toledo e/ou Ávila.
Hospedagem.

9º Dia: Madrid / Zaragoza /Lourdes

Sair cedo em direção a Zaragoza, onde teve lugar a aparição da Virgem Maria sobre um pilar de pedra. Chegada e visita à
Basílica do Pilar, considerada como o primeiro Santuário Mariano da Europa. Uma vez concluída a visita à Zaragoza,
iremos para os Pirineus e, atravessando o Paso de Samport entraremos na França. De lá, continuaremos para Lourdes,
considerado o Santuário Mariano mais visitado da Europa. Hospedagem.

10º Dia: Lourdes

Pela manhã, acompanhados por um guia do Santuário, visitaremos o lugar e teremos oportunidade de conhecer mais
aspectos das aparições da Virgem Bernadete. Celebração da Eucaristia e posteriormente, assistir a projeção de um filme
referente à Lourdes. Tarde livre para orações pessoais no santuário ou para desfrutar da encantadora cidade de Lourdes.
Hospedagem. Possibilidade de participar da Procissão das Velas na Gruta das Aparições em Lourdes.

11º Dia: Lourdes/ Nevers

Deixaremos Lourdes viajando pelas estradas que atravessam a campina francesa e desfrutando do panorama que oferece
seus famosos vinhedos. Chegada a Nevers e visita ao convento onde viveu grande parte de sua vida e até hoje está
enterrada a Santa Bernadete. Hospedagem.

12º Dia: Nevers/ Paris

Pela manhã partiremos para Paris, conhecida como a Cidade das Luzes, onde realizaremos uma visita panorâmica
incluindo: a Torre Eiffel, Avenida dos Campos Eliseos, O Arco Do Triunfo, O Museu do Louvre com a pirâmide e os
Inválidos. Visita à catedral de Notre Dame e a capela da Medalha Milagrosa. Hospedagem.

13º Dia: Paris

Dia livre para atividades pessoais. Sugerimos realizar uma visita ao Palácio de Versalhes e ir a um Tour Noturno para
desfrutar da espetacular iluminação da cidade de Paris. Alojamento.

14º Dia: Paris

Traslado ao aeroporto. Fim de nossos serviços.

