Santuários da Europa

Revisado 13 dezembro 2021

Saída: 07 de Setembro de 2022
Acompanhamento e direção espiritual: Pe Fausto
01o dia 07 set qua
São Paulo
Apresentação no aeroporto internacional de Guarulhos e
embarque com destino a:
02o dia 08 set qui
Paris
Chegada, recepção, traslado. Acomodação. Jantar.
03º dia 09 set sex
Paris
Café da manhã. Visita panorâmica da cidade: Praça da
Concórdia, Avenida dos Campos Elíseos, Arco do Triunfo, Torre
Eiffel (vista externa), Igreja da Medalha Milagrosa. Jantar.
04º dia 10 set sab Paris / Lisieux / Paris
Café da manhã. Saída com destino a Lisieux.Visita a Casa e à
Cidade onde nasceu Santa Terezinha do Menino Jesus, à Capela
do Carmelo Teresa Martin. Continuação até Rouen, visita à
Catedral estilo Gótico, o Centro Histórico da cidade e à Praça
Du Vieux Marché onde Joana D’arc foi queimada em 1431.
Acomodação. Jantar.
05º dia 11 set dom
Paris / Bordeaux
Café da manhã. Saída com destino a Bordeaux. Chegada
recepção, Acomodação. Jantar.
06º dia 12 set seg
Bordeaux / Lourdes
Café da manhã. Visita a cidade de Bordeaux, famosa pela
produção de vinhos da sua região, visita panorâmica e
continuação para a Lourdes. Acomodação. Jantar.
Possibilidade de Participação na Procissão das Velas.
07o dia 13 set ter
Lourdes
Café da manhã. Dia dedicado ao Santuário de Nossa Senhora
de Lourdes. Jantar. Possibilidade de participar da Procissão
das Velas.
08º dia 14 set qua
Lourdes / Burgos
Café da manhã. Saída em direção a Burgos. Chegada recepção
Acomodação. Jantar.

09º dia 15 set qui
Burgos / Madri
Café da manhã. Visita a Catedral de Burgos (vista externa).
Continuação até Madri. Chegada, recepção e Acomodação.
Jantar.
10º dia 16 set sex
Madri
Café da manhã. Visita panorâmica da cidade: Gran Via, Cibelis,
Porta do Sol, Passeio da Castelhana e Passeio do Prado. Jantar.
11º dia 17 set sab Madrid / Toledo / Madri
Café da manhã. Saída em direção a Toledo. Visitaremos a sua
famosa catedral em estilo gótico. Retorno a Madri. Jantar.
12º dia 18 set dom Madrid / Mérida / Lisboa
Café da manhã. Saída em direção a Mérida. A cidade destacase pela importância de seus inúmeros vestígios arqueológicos ,
do período Romano, especialmente seu teatro, um dos mais
conservados do mundo. Visita ao conjunto arqueológico de
Mérida, que foi classificado como Patrimônio da Humanidade
pela UNESCO. Continuação até Lisboa. Chegada. Acomodação.
Jantar.
13º dia 19 set seg Lisboa / Fátima / Lisboa
Café da manhã. Visita ao Santuário com a Basílica, a Esplanada,
a Capelinha das Aparições e as Casas dos Videntes: Lúcia,
Jacinta e Francisco. Retorno a Lisboa .Jantar.
14º dia 20 set ter Lisboa
Café da manhã. Visita panorâmica da cidade: Praça Marquês
de Pombal, Avenida da Liberdade, Praça do Rossio, Mosteiro
dos Jerônimos, Monumento aos Descobrimentos, Baixa
Pombalina, Rio Tejo e Torre de Belém. Jantar.
15º dia 21 set qua
Lisboa
Café da manhã. Em horário conveniente, traslado para o
aeroporto e embarque com destino a:
16o dia 22 set qui
São Paulo
Chegada e fim dos nossos serviços

Preço à vista por pessoa aéreo e terrestre em dólares:
Apto duplo US$ 4.690,00 + 200,00 taxas Apto individual US$ 5.690,00 + 200,00 taxas
O PREÇO INCLUI:
* Passagem aérea em classe econômica com tarifa promocional para grupos indo e voltando na mesma data;
* Hospedagem em hotéis de categoria turística (aptos disponíveis após às 16h00);
* Refeições mencionadas no roteiro (não incluindo: bebidas, dietas especiais ou específicas);
* Traslados e passeios especificados no roteiro;
* Guias locais falando português ou espanhol;
* Guia Acompanhante da Genesis Turismo à partir de 20 passageiros;
* Seguro de viagem internacional (excluídas doenças graves, crônicas ou pré-existentes);
* Bagagem: 01 mala de porão de até 20 quilos e 01 mala de mão de até 05 quilos (não inclui carregadores).
* Grupo mínimo de 20 passageiros. Roteiro elaborado em novembro/21. Sujeito a alterações, em função da data de sua elaboração e/ou algum
evento especial, bem como, quando for o caso, em razão de aumentos autorizados pelas entidades competentes.

Organização, informações e inscrições: Tel: (11) 3257 9511 / Whatshapp : (11) 95332 1919
www.genesisturismo.com.br | genesis@genesisturismo.com.br

