
 

CAMINHOS MARIANOS 
PARÓQUIA NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO - MG 

PORTUGAL – FRANÇA – CROÁCIA – ITÁLIA 
Direção Espiritual: Padre José Geraldo 

Coordenação e Informações: Irmã Graciema fone 31-3534.1718 

 Rachel Córdova 31 98758-7886 / 3624-2882 

 
 SAÍDA:  13 de Maio de 2018  
01º Dia 13/05 – BELO HORIZONTE/LISBOA 
Apresentação no aeroporto de Belo Horizonte para embarque com destino a Lisboa. 
02º Dia 14/05 – LISBOA/FÁTIMA 
Recepção e saída para Fátima. Acomodação e jantar. À noite celebração da última aparição de Nossa Senhora de Fátima 
aos Três Pastorinhos. 
03º Dia 15/05 – FÁTIMA/LISBOA 
Café da manhã e visita a Basílica e os túmulos dos Três Pastorinhos, Capela das Aparições (Santa Missa). Em seguida 
saída para Ajustrel, onde visitaremos a aldeia onde moravam os Três Pastorinhos na época das aparições. Almoço, à tarde 
visita panorâmica aos principais pontos turísticos: Alfama, Rossio, Baixa dos Sapateiros, Avenida da Liberdade, Praça 
Marquês de Pombal, Torre de Belém, Praça do Comércio, Mosteiro dos Jerónimo (túmulos de Vasco da Gama e Camões) 
e Igreja de Santo Antônio. Acomodação e jantar no hotel. 
04º Dia 16/05 – LISBOA/LOURDES 
Café da manhã, em seguida embarque no aeroporto de Lisboa com destino a Lourdes. Recepção, acomodação e jantar. 
Participação na Bênção do Santíssimo (especialmente dedicado aos enfermos). À noite Procissão das Velas. 
05º Dia 17/05 – LOURDES/PARIS 
Café da manhã e manhã inteiramente dedicada ao Santuário de Lourdes. Visita ao Santuário (Santa Missa), a gruta 
onde Nossa Senhora apareceu a Santa Bernadete. Almoço. À tarde embarque em trem TGV (2ª classe) com destino a 
Paris. Recepção e jantar. 06º Dia 18/05 – PARIS 
Café da manhã em seguida Capela da Medalha Milagrosa e  Relicário  de São  Vicente  (Santa Missa), Catedral de  Notre 
Dame  (visita ao interior)  e almoço. Visita panorâmica de Paris:  Palácio dos Inválidos com o túmulo de Napoleão, Torre 
Eiffel  (parada  para fotos), Praça da Concórdia, Ópera, Place de l’Étoile, Arco do Triunfo, Praça Vendôme, Montmartre. 
Cruzeiro pelo Rio Sena. Acomodação  e jantar. 
07º Dia 19/05  – PARIS/LISIEUX/PARIS 
Café da manhã e dia dedicado a Santa Terezinha do Menino Jesus. Visita ao monte Carmelo, a Basílica  (Santa Missa) e  
Casa Paterna.  Almoço e retorno a Paris. Acomodação e  jantar. 
08º Dia – 20/05 PARIS/FLORENÇA/ASSIS 
Café da manhã e embarque no aeroporto de Paris com destino a Florença, belíssima capital Toscana, considerada a 
capital das artes. Chegada e visita panorâmica da cidade: Catedral de Santa Maria da Flor, Batistério com a Porta do 
Paraíso, Praça da Senhoria, Ponte Velha e Mercado de Palha. Almoço e saída para Assis. Acomodação e jantar. 
09º Dia 21/05 – ASSIS/ANCONA/SPLIT 
Café da manhã e visita a Basílica de São Francisco (Santa Missa), Praça da Comuna, Basílica de Santa Clara e Basílica Santa 
Maria dos Anjos com a Porciúncula (local do nascimento da ordem Franciscana). Prosseguimento para Ancona. Almoço 
e chegada ao porto, assistência ao embarque e saída em navio para Split (Croácia). Acomodação em cabines duplas com 
jantar a bordo. 

10º Dia 22/05 – SPLIT/MEDJUGORJE 
Café da manhã a bordo, visita a Split, Riva, ao Palácio de Diocleciano, construído por ordem do imperador romano entre 



293 e 305, é Patrimônio da Humanidade pela UNESCO, Trg Republike. Almoço e saída para Medjugorje. Acomodação e 
Tempo livre para participar das atividades do Santuário, (Santa Missa). Acomodação e jantar. 
11º Dia 23/05 – MEDJUGORJE – Após o café da manhã, iniciaremos a visita com a subida ao Krizevac (Monte da Cruz), 
fazendo a Via Sacra e seguiremos para as estações esculpidas em pedra. Visitaremos a Comunidade Oásis de Paz. Almoço 
e Santa Missa no Santuário de Medjugorje. Acomodação e jantar. 
12º Dia 24/05 – MEDJUGORJE/SPLIT/ANCONA 
Café da manhã e tempo livre. Almoço, traslado ao Porto de Split, assistência ao embarque e saída em Navio para Ancona 
(Acomodação em cabines duplas) jantar a bordo. 
13º Dia 25/05 - ANCONA/LORETO/ROMA 
Café da manhã a bordo. Desembarque e saída em ônibus para Loreto, onde visitaremos o SANTUÁRIO DE NOSSA SENHORA 
DE LORETO, padroeira da Itália. Dentro da Basílica de Loreto está guardada como tesouro a Casa Santa em que nasceu 
Nossa Senhora, considerada a maior relíquia cristã fora da Terra Santa, consta que lá viveram Maria, São José e Jesus ao 
voltarem do Egito. Em seguida saída para Roma. Almoço e visita panorâmica dos principais pontos turísticos de Roma: 
Praça Veneza, Fóruns Imperiais e Romanos, Coliseum (parada para fotos), Termas de Caracala, Circo Máximo, Fontana de 
Trevi. Acomodação e jantar. 
14º Dia 26/05 – ROMA 
Café da manhã, em seguida visita as Basílicas de Santa Maria Maior, São João de Latrão com a Escada Santa e São Paulo 
Fora dos Muros (Santa Missa), almoço. Museus do Vaticano, Capela Sixtina e Basílica de São Pedro. Acomodação e jantar. 
15º Dia 27/05 – ROMA 
Café da manhã. Ao meio dia Praça de São Pedro para a bênção do Angelus. Tarde livre. Acomodação e 
jantar.  
16º Dia 28/05 – ROMA/BELO HORIZONTE 
Café da manhã. Em horário previamente marcado, embarque no aeroporto de Roma com destino a Belo horizonte. 

 

CONDIÇÕES GERAIS 
SERVIÇOS INCLUÍDOS: Passagem aérea em classe econômica, conforme trechos indicados no programa, Acomodação em 
hotéis de categoria turística, quarto duplos com pensão completa (Café, almoço e jantar), exceto em dias de voos e dias 
livres. Barco de ida e volta para Medjugorje. Visitas indicadas no programa, com guias em português. Ônibus de luxo, com 
Guia acompanhante em português, durante toda viagem. Ingresso Museu do Vaticano e Capela Sistina. Gorjeta dos guias 
e motoristas. Guia acompanhante da Itiquira Turismo e bolsa de viagem. 
SERVIÇOS NÃO INCLUÍDOS: Despesas com passaportes, taxas de embarque e seguro de viagem. Bebidas, lavanderia, 
telefonemas, táxi, etc... Refeições não indicadas no programa. Passeios opcionais nas cidades. Extras em geral, ou 
qualquer serviço não mencionado como incluído no programa. 
PREÇOS: Calculados em dólar americano no câmbio turismo de venda (Fonte site www.itiquiraturismo.com.br). Os preços 
ou tarifas indicadas no folheto podem variar em função da data da cotação e/ou algum evento especial, bem como, 
quando for o caso em razão da variação ou aumentos autorizados pelas entidades competentes. Os preços foram 
calculados para grupo indo e voltando na mesma data. Qualquer alteração da data/trecho será cobrada multa de USD 
350,00 dólares mais a diferença tarifária quando houver. 
CONCORDÂNCIA: Ao efetuar a inscrição, o passageiro deverá preencher a ficha de inscrição, assinar o contrato e anexar 
cópias das paginas 02 e 03 do passaporte, declarando assim, concordar com todos os termos e condições gerais deste 
folheto. Essas condições atende os princípios do código de Defesa do Consumidor, sem prejuízo do previsto em 
Deliberação Normativa EMBRATUR 161/85, que regula as relações entre as agências de viagens e os usuários de seus 
serviços. As mesmas encontram‐se a disposição dos passageiros na agência. Passaporte com validade de seis meses do 
final da viagem, para estrangeiro é necessário além do passaporte o RNE emitido pela Policia Federal. Preços calculados 
para grupo mínimo de 22 passageiros viajando juntos. 
FORMA DE PAGAMENTO: Inscrições mediante pagamento do valor equivalente a U$D 700,00 (deduzido do valor final da 
excursão e garantia de vaga), mais saldo parcelado para quitação com até 45 dias antes da viagem. 
NOTA IMPORTANTE: O menor desacompanhado dos pais ou de um dos cônjuges deverá ter autorização especial do 
Juizado de Menores ou Polícia. Preços sujeitos a alterações sem aviso prévio. 

 

PREÇO DO PACOTE (AÉREO + TERRESTRE) VALORES EM DÓLARES 

PREÇO POR PESSOA, EM QUARTO DUPLO (BASE 43 PESSOAS) USD 4.843,00 

PREÇO POR PESSOA, EM QUARTO DUPLO (BASE 34 PESSOAS) USD 4.973,00 

PREÇO POR PESSOA, EM QUARTO DUPLO (BASE 28 PESSOAS) USD 5.117,00 

SUPLEMENTO QUARTO INDIVIDUAL USD 1.015,00 

TAXAS DE EMBARQUE + SEGURO DE VIAGEM USD 210,00 
 


