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ROTEIRO  -  CARMELITAS  -  OUTUBRO-2020 

Província São José - Ordem dos Carmelitas Descalços Seculares – OCDS 

 
 

1º.dia 15 outubro – 5ª.feira – SÃO PAULO – Apresentação direta no Aeroporto Internacional de São Paulo, 

onde os representantes da Claudio Cardoso Viagens e Turismo, estarão auxiliando os passageiros para 

embarque com destino a Madrid. 

2º.dia 16 outubro – 6ª.feira – MADRID / ÁVILA  – Chegada em Madrid. Após os trâmites da imigração, 

viajaremos em ônibus com destino à cidade de Ávila. Chegada e Jantar. 

3º.dia 17 outubro – sábado – ÁVILA – Café da manhã. Saída para visita aos seguintes pontos turísticos: 
Igreja de São João Batista - local do Batismo de Santa Teresa; Mosteiro da Encarnação: Neste convento, 
mesmo ano em que Teresa nasceu, ela entrou para o convento dia 2 de novembro de 1535 para ser uma 
carmelita. Ele viveu 30 anos neste lugar, que detém muitas das suas memórias. A capela Transverberação 

foi construída sobre o lugar ocupado pelo seu quarto; Mosteiro de São José - O projeto de reforma de 

Teresa tornou-se realidade no Mosteiro de São José, a primeira de suas 17 fundações, inaugurada 

em 24 de agosto de 1562, em algumas casas compradas por sua irmã Juana, com o toque de um sino 

quebrado ainda preservado. Aqui também é onde Teresa escreveu o Livro da Vida, o Caminho da 

Perfeição e terminou o Castelo Interior. Jantar. 

 Missa votiva de Santa Teresa. 
 
4º dia 18 outubro – domingo – ÁVILA / MEDINA DEL CAMPO - Café da manhã.  Saída para visita aos 

seguintes pontos: Lugares Teresianos: Plaza Mayor; Convento de São João da Cruz; Museu de las Férias; 

Convento de São José; Capela de São João da Cruz; Santuário Diocesano de Nossa Senhora do Carmo, sede 

da Ordem dos Padres Carmelitas Descalços (missa). Retorno a Ávila . Jantar. 

 Horarios: Igrejas: De Junho a Octubre de 9,30 a 20,00; Sala das relíquias: 9:30 a 13:30 e de 15:30 a 19:00 

h. Entrada livre. 

Museu: 

De 1 Outubro a 29 de Março de 10:00 a 13:30 3 de 15:30 a 17:30 h. 
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Última entrada 30 minutos antes de fechar. 

Fechado às segundas feiras.  

 

5º.dia  19 outubro – 2ª.feira – ÁVILA / ALBA DE TORMES  

Café da manhã. Saída para visita aos seguintes pontos: Igreja da Anunciação - O mais importante nesta 

igreja está relacionado a Santa Teresa: o sepulcro presente, no retábulo, e o sepulcro primitivo. Permitiu 

que uma área contemplasse as relíquias do coração e do braço esquerdo do Santo (e alguns objetos 

relacionados a ela), e a cela onde morreu, e também, ao lado do presbitério, uma subida ao vestiário do 

túmulo. O interessante museu "Camus" também é acessado através da capela do túmulo (embora o 

vestiário possa ser visitado independentemente do resto do museu). Na igreja você também pode ver os 

túmulos dos fundadores do mosteiro, e a irmã e cunhado de Teresa. (Carmelitas Descalças) . 

 Sala de Relíquias: 11:00 h a 13:00 e  16:00 às 18:00. 
Museu Carmelitano Teresa de Jesus - Este museu teresiano e carmelita exibe numerosas obras de arte, 
ornamentos, estandartes, ourives, cerâmicas e enxoval conventual. Especialmente interessantes são os 
camarins do século XVII. Do superior chega-se ao sepulcro do Santo e às relíquias do seu braço e coração.  

 Horário: Julho a outubro• Segunda-feira - 11:00 às 13:30 e 16:00 às 18:30. 
 • terça a domingo. 10:30 às 13:30 e das 16:30 às 19:30 (sexta-feira, sábado e domingo, das 

15:30 às 19:30). 
Última entrada do museu, meia hora antes de fechar. 
Igreja de San Juan de la Cruz (frades Carmelitas Descalços) É na mesma praça de Santa Teresa, que é a 
primeira do mundo dedicada a ele depois de sua beatificação. No museu do convento, além das relíquias 
teresianas-sanjuanistas, há uma importante coleção artística carmelita e um pequeno museu de missões. 

 Horário:Verão: das 10:00 às 13:30 e das 16:00 às 20:00. Inverno: das 10:00 às 13:30 e das 
16:00 às 19:00. 
Monumento a Santa Teresa, ao lado da basílica. Esta obra de Venancio Blanco, destacando a inspiração 
divina da Teresa (pomba do Espírito Santo), seu ipalabra (livro), e continua a agir no mundo com sua força e 
seu trabalho carismático disposição (corpo aberto). 
 Basílica de Santa Teresa, perto da ponte. Foi iniciado em 1897, em estilo neo-gótico, e ainda não foi 
concluído. No interior, as capelas que já foram concluídas podem ser visitadas (aviso prévio). 
 Igreja de São João da Cruz- na Plaza Mayor, com um magnífico apostolado românico em pedra no altar 
principal. Retorno a Ávila . Jantar. 
 
6º dia 20 outubro – 3ª.feira – ÁVILA / SEGÓVIA  

Café da manhã. Saída com destino a Segóvia onde visitaremos: 

 Convento de São José- ROTA DE SAN JUAN DE LA CRUZ.  O percurso percorre os lugares mais importantes 
da vida de San Juan durante os três anos de sua estada em Segóvia, cruzando a estrada que liga os dois 
conventos carmelitas descalços da cidade: o convento feminino de San José, intramuros e o convento às 
margens do rio Eresma, onde era prior. É uma viagem calma e agradável que nos aproximará deste poeta 
da poesia mística. O itinerário começa na capela de San Juan da Cruz na Catedral, de onde iremos ao 
Convento das Carmelitas Descalças de San José. Na descida ao Convento das Carmelitas Descalças, 
encontramos a escultura do santo, obra de José María García Moro. Faremos uma breve parada ao lado do 
arco do Refúgio ou Puerta de Santiago e no Jardim dos Poetas, para analisar a simbologia deste ambiente e 
sua relação com a obra poética de San Juan. Continuaremos a descida pela caminhada que leva o nome do 
santo até chegarmos ao convento por ele fundado, onde poderemos contemplar seu túmulo. 
A visita guiada dura aproximadamente duas horas. 
Catedral - Visita Cultural 
Abaixo estão os horários das missas, as visitas à catedral e a programação das visitas à torre - atualizadas a 
partir de 1º de janeiro de 2019 e até 31 de dezembro de 2019- bem como as observações necessárias que 
devem ser feitas.  
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HORARIO VISITA CATEDRAL ABRIL-OCTUBRE ,Segunda  a domingo: 09:00 a 21:30  Preços jubilados a partir 
de 65 Euros, grupos(+20 personas) e famílias numerosas 2.50 Euros 
HORARIO VISITA GUIADA A LA TORRE  ABRIL-OUTUBRO 
Segunda a domingo: 10:30 (guiada);  12:00 (guiada); 13:30 (guiada); 16:30 (guiada); 18:00 (guiada) y 19:30 
(guiada). Retorno a Ávila. 
 

6º dia 21 outubro  4ª.feira – Manhã  Visita ao CITeS. 

SUBIDA A LA MURALLA (THE WALLS) (2) 

Horario de Verão De 23 de Março a 21 de Outubro de 10.00 a 20.00 horas. 2ª.feira aberto. 

Alcázar:30 m. antes del cierre. Carnicerías, Arco del Carmen y Adaja: 45 m. antes del cierre 
ENTRADA : 5 € individual · 3,5 € niños, estudiantes y grupos. Gratuita martes de 14.00 a 16:00  

 
7º dia 22 outubro – 5ª.feira -  ÁVILA / MADRID / SÃO PAULO   

Em horário oportuno, traslado ao aeroporto de Madrid,para embarque com destino a Tel-A-Viv, e conexão 

com destino a São Paulo. 

 

VALOR DO PACOTE (AÉREO + TERRESTRE) EM DÓLAR AMERICANO POR PESSOA 

Apartamento duplo .......................................................................... US$ 2.941,00 

Suplemento para apto. individual ..................................................... US$ 200,00  

Entrada: US$ 588,00. Saldo até 10 vezes no cartão de crédito 

 

Preço calculado para um mínimo de 30 passageiros viajando juntos 

Preço sujeito a alteração sem prévio aviso 

 

SERVIÇOS INCLUÍDOS 

 Passagem aérea em classe econômica 

 Hotéis categoria  4 estrelas 

 Refeições conforme programa 

 Ônibus de luxo com ar condicionado 

 Acompanhamento de um representante da agência e de um sacerdote  

 Gorjetas aos guias e motorista  

 Taxas de embarque 

 Visitas e entradas conforme programa 

 Guias locais falando português ou espanhol, 

 Seguro saúde e viagem e Kit peregrino 
 

SERVIÇOS NÃO INCLUÍDOS 

 Despesas de caráter pessoal, como, telefonemas, lavanderia, fax, e-mail,frigobar, etc 

 Refeições não previstas no programa e bebidas de modo geral 

 Despesas extras causadas por atrasos nos voos 

 Taxas hoteleiras 

 Tudo o que não estiver como incluído 
 

DADOS PARA DEPÓSITO 

Banco Bradesco       

Agência 1789 – 2       

Conta corrente 1109-6      
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CNPJ: 13.565.897/0001-42 

Claudio Cardoso Viagens e Turismo Ltda 

DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA 

 Passaporte válido pelo menos até 06 meses a contar da data de chegada, Abril 2021. 
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