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SANTUÁRIOS MARIANOS: PORTUGAL – ESPANHA –  JUNHO 2021 
 

DIREÇÃO ESPIRITUAL: PE. RAMON 
 
1º.dia 01 junho – 3ª.feira – SÃO PAULO / LISBOA 
Apresentação direta no Aeroporto Internacional de São Paulo – Guarulhos - onde os representantes da 
Cláudio Cardoso Viagens e Turismo, estarão auxiliando os passageiros para embarque com destino a 
Lisboa. 
 
2º.dia 02 junho – 4ª.feira – LISBOA  
Chegada recepção e traslado ao hotel. Dependendo da hora de chegada a Lisboa, podemos fazer um 
passeio opcional a Cascais, Sintra e Estoril. Jantar.  
 
3º.dia 03 junho – 5ª.feira -  LISBOA / FÁTIMA 
Café da manhã. Pela manhã saída com destino a Lisboa para visita à cidade de Lisboa, incluindo: Torre de 
Belém, Mosteiro dos Gerônimos, Monumento aos Descobridores, Av. da Liberdade, Praça do Rossio e do 
Comércio, Igreja de Santo Antonio,  Catedral da Sé.  No final da tarde, viagem com destino a Fátima. 
Jantar. Após o jantar, podemos participar da reza do Terço e da procissão das velas, no Santuário de 
Fátima. 
 
4º.dia 04 junho – 6ª.feira – FÁTIMA 
Café da manhã. Pela manhã, visita à cidade de Fátima, incluindo: Aljustrel, Valinhos - Casa dos 
Pastorinhos, Capela das Aparições e Santuário de Nossa Senhora de Fátima. Tarde livre. À noite 
participação na reza do terço e na procissão das velas, na Capelinha das Aparições. Jantar.  
 
5º.dia 05 junho - sábado – FÁTIMA / COIMBRA / PORTO   
Café da manhã. Saída para viagem com destino à cidade do Porto, passando antes pela cidade de Coimbra 
para um tour panorâmico pela cidade, incluindo a famosa Universidade de Coimbra. Continuação até a 
cidade do Porto. Jantar. 
 
6º.dia 06 junho - domingo - PORTO 
Café da manhã. Saída para visita a cidade do Porto, incluindo: Catedral da Sé, Palácio da Bolsa, Igreja dos 
Clérigos e centro da cidade, visita e degustação de vinhos em uma das tradicionais Caves do Vinho do 
Porto. Tarde livre. Sugerimos um passeio opcional de barco pelo Rio D’Ouro. Jantar. 
  
7º.dia  07 junho – 2ª.feira – PORTO / BURGOS  
Café da manhã. Saída pela manhã com destino a cidade de Burgos para pernoite. A imponente e belíssima 
Catedral de Burgos é a principal atração da cidade. O seu tamanho surpreendente paira sobre a cidade e o 
horizonte, sendo possível enxergar seu contorno quase de todos os cantos de Burgos. Em 1984 conquistou 
o título de Patrimônio da Humanidade pela UNESCO.   Jantar.  
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8º.dia 08 junho – 3ª.feira - BURGOS / LOURDES  
Café da manhã. Saída com destino a Lourdes, Chegada a Lourdes no final da tarde. Restante do dia livre 
para descanso. À noite, após o jantar, podemos participar da reza do Terço e da procissão das velas, no 
Santuário de Lourdes. Jantar. 
 
9º.dia 09 junho – 4ª.feira  – LOURDES 
Café da manhã. Pela manhã, visita ao Santuário de Lourdes. Assistiremos a um filme sobre a história das 
aparições de Nossa Senhora à Santa Bernardete. Após o filme sairemos com a guia local para visita de 
todo o Santuário. Tarde livre. À noite, no Santuário de Lourdes, participação do terço e na procissão das 
velas, caso haja. Jantar.  
 
10º.dia 10 junho – 5ª.feira - LOURDES / BARCELONA  -  564 km – 5h30 
Café da manhã. Após o café da manhã, saída com destino a Barcelona. Chegada e acomodação no hotel. 
Jantar. 
 
11º.dia 11 junho – 6ª.feira - BARCELONA – Café da manhã. Pela manhã visita da cidade, incluindo: Praça 
da Catalunha, as famosas Ramblas, Catedral, situada no ponto mais alto da cidade, Bairro Gótico, 
Palácio de La Generalitat, Igreja da Sagrada Família de Galdi. Tarde livre. Jantar. 
 
12º.dia 12 junho – sábado – BARCELONA - Café da manhã. Dia livre. Podemos fazer um passeio opcional 
a Monsserrat. Jantar.  
 
13º.dia 13 junho – domingo – BARCELONA / SÃO PAULO   
Em horário oportuno, traslado ao aeroporto para embarque com destino a São Paulo. 
 

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

Apartamento duplo .............................................................US$ 4.308,00   
Suplemento para apto. individual........................................ US$ 770,00               

 
Até 10 vezes no cartão de crédito sem juros 

DESCONTO ESPECIAL PARA PAGAMENTO à VISTA 
CONSULTE OUTRAS FORMAS DE PAGAMENTO 

 
Preço calculado para um mínimo de 20 passageiros viajando juntos                    

Preço sujeito a alteração sem prévio aviso 
 

 
SERVIÇOS INCLUÍDOS 

• Passagem aérea em classe econômica 

• Hotéis categoria  turística superior (4*)  

• Refeições conforme programa, meia pensão  café e jantar 

• Ônibus de luxo com ar condicionado 

• Acompanhamento de um  representante da agência e do Padre Ramon Ramos  

• 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 
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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 Santander      
Agência 3829      
Conta corrente 13.003582-2     
CNPJ: 13.565.897/0001-42 
Claudio Cardoso Viagens e Turismo  
 
DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA 

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