
                            

 

 

BLOQUEIO – SANTUARIOS MARIANOS 
 

Período da viagem: de 19 de OUTUBRO a 05 de NOVEMBRO 2019 

 
 

BLOQUEIO –RELIGIOSO – ESPANHA – PORTUGAL – FATIMA -
COMPOSTELA 

 
O PACOTE INCLUI: 

 
 Passagem aérea TAP Linhas Aéreas Porto Alegre / Madri / Porto Alegre com franquia 

de 23 kilos; 
 Traslado de chegada e de saída; 
 Ônibus circuito segundo itinerario; 
 Guía acompanhante falando portugués desde o dia 02; 
 Hospedagem no hotel especificado ou similar, em régimem de Hospedagem e Café da 

manhã; 
 Visita com guía local em Madri, Lisboa, Santiago de Compostela, Montserrat, 

Barcelona. 
 Visita panorámicas pelas cidades de Cáceres, Fátima, Porto, Covadonga, Lourdes, 

Zaragoza; 
 Degustação de vinhos em Porto; 
 01 jantar no hotel em Santiago de Compostela (sem bebidas); 
 Seguro Viagem SEGURO GTA para menores de 75 anos com cobertura de 55 mil; 
 Assistência de nosso operador local; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                            

 

 

ITINERARIO AÉREO: 

ITINERARIO DIA A DIA 
 

Día 1º (Sabado18/10 | América - Madri 
Saída da sua cidade de origen com destino Madri. Noite à bordo. 

 
Día 2º (Domingo 19/10) | Chegada a Madri 
Chegada a Madri. Traslado privativo para Hotel. Hospedagem. 

 
Día 3º (Segunda –feira 20/10) | Madri 
Café da manha. Tempo livre para poder conhecer a cidade. Descubra a Praça Maior, 
inaugurada em 1620. Pode visitar os museus de arte onde fazemos destaque do Museu do 
Prado, o Museu Thyssen-Bornemisza e o Centro Nacional de Arte Rainha Sofía. Além da 
ampla oferta cultural, também poderam desfrutar passeando pelos parques e jardins, 
como por exemplo El Retiro. Hospedagem. 
 
Día 4º (Terça-feira 21/10) | Madri 
Café da manha. Pela manhã, visita panorâmica da cidade com guía local, para conhecer 
os monumentos e contrastes que a capital da Espanha oferece. Percorreremos seus 
principais lugares de interesse, como o Estádio Santiago Bernabéu, Praça de Cibeles e 
Gran Vía para finalizar na real Praça de Oriente. Faremos paragens no Templo de Debod, 
na Praça Maior e na Santa Igreja Catedral De Santa María a Real Da Almudena, é um 
templo catedralesco do culto católico, dedicado á Virgem María baixo a advocação da 
Almudena. Tarde livre. Hospedagem. 

 
Día 5º (Quarta-feira 22/10) | Madri / Cáceres/ Lisboa 
Café da manha. Saída para a fronteira espanhola para chegar a Cáceres. Tempo livre para 
percorrer a Praça Maior e a cidade velha com seu bairro medieval desta cidade Patrimônio da 
Humanidade. Suas muralhas e as edificações lhe outorgan o nome do “Terceiro Conjunto 
Monumental da Europa”. Posibilidade de visitar o Real Mosteiro de Santa María de 
Guadalupe, declarado Patrimônio da Humanidade em 1993. Continuação da viagem hacia 
Lisboa, fascinante capital portuguesa ubicada na margem norte do Río Tejo, a poucos 
quilômetro do Atlântico. Lisboa ocupa um lugar muito interessante e especial entre as 
capitais europeias. A cada passo descubra as memórias do longo passado nacional 
caracterizado pela perfeita combinação da vida moderna com as costumes tradicionais 
que preservando a identidade própria da capital portuguesa. Hospedagem. 

 
Día 6º (Quinta-feira 23/10) | Lisboa / Aljustrel / Fátima 
Café da manha. Pela manhã, visita panorâmica de Lisboa, cidade habitada no passado por 
gregos, cartagineses, romanos, visigodos y magrebinos. Veremos a Torre de Belem, um 
monumento de estilo manuelino construido no século XVI, um dos insignias turísticas da 
capital portuguesa; o Monumento aos Descubrimentos, construido em 1960 e que honra ao 
Infante D. Henrique; e o Mosteiro dos Jerónimos, construido no século XVI por ordem de D. 
Manuel I. No centro descobriremos o bairro histórico de Alfama, o mais antigo e de aspecto 

Cia Voo Saída Chegada Origem Destino 

 

118 19 Out 20:35 20 Out 11:20 PORTO ALEGRE (POA) LISBOA (LIS) 

 

1028 20 Out 14:00 20 Out 16:15 LISBOA (LIS) MADRID (MAD) 

 

1023 05 Nov 07:25 05 Nov 07:40 MADRID (MAD) LISBOA (LIS) 

 

117 05 Nov 11:00 05 Nov 19:30 LISBOA (LIS) PORTO ALEGRE (POA) 



                            

 

 

medieval. Saída para o Norte de Portugal. Em rota visitaremos a aldeia de Aljustrel, pequena 
população onde nasceram e viveram os três pastorzinhos Lucia, Jacinta e Francisco, que 
afirmaram ter vivido várias aparições da Bem-Aventurada Virgem María no lugar da Cova 
da Iria, em Fátima. Continuação para Fátima, onde se encontra o Santuário da Nossa 
Senhora do Rosario de Fátima, mais conhecido, simplesmente, por Santuário de Fátima; 
é um dos santuários marianos mais importantes do mundo. Tempo livre que poderam 
dedicar aos actos religiosos. Posibilidade de assistir a procissão das tochas. 
Hospedagem. 

 
Día 7º (Sexta-feira 25/10) | Fátima / Porto 
Café da manha. Saímos com destino Porto, cidade ubicada na margem direita do Río 
Douro; é a segunda cidade mais importante de Portugal. Os romanos estabelecem os 
povos Portus e Cale, cada numa margem do río, estes nomes unidos formaram Portucale, 
delimitando a região do Minho e do Douro, construindo o núcleo oficial do reino de Portugal. 
Desde o século XVII, existem relações comerciais de vinhos com Inglaterra, e desde então, o 
famoso vinho de Porto consegue sua fama e reconhecimento internacional. Tempo livre 
para visitar seu casco antigo, classificado Patrimônio Mundial recentemente. Destacando 
a Catedral e a cidade Av. dos Aliados, Torre dos Clérigos, Av. da Boavista, Bairro da Foz, 
Ponte da Arrábida e a Ponte de D. Luis. Teremos a oportunidade de provar o famoso Vinho 
de Porto numa adega. Hospedagem. 
 
Día 8º (Sábado 26/10) | Porto / Santiago de Compostela 
Café da manha. Saída para Galicia, uma das regiões mais verdes da Espanha. A marca 
Celtique, origem da cultura galega, manifesta-se na música e em seus instrumentos 
como a gaita. Chegada a Santiago de Compostela. Centro de peregrinação onde se 
encontra o sepulcro do Apóstolo Santiago, na Catedral de Santiago de Compostela 
(ingresso não incluso), um dos doze apóstolos que fez parte do círculo íntimo de Jesus 
Cristo e que foi responsável da evangelização da Hispânia, é dizer, foi o transmissor da 
fé original recebida de Jesús. Tempo livre à sua disposição. Hospedagem. 
 
Día 9º (Domingo 27/10) | Santiago de Compostela 
Café da manha. Pela manhã, visita com guía local desta cidade galega, tão importante 
para o mundo cristão, começando pela Praça do Obradoiro, Catedral de Santiago de 
Compostela (exterior), Colégio de Fonseca, Palácio de Rajoy, Mosteiro de São Martín 
Pinario, Igreja de Santa María Salomé. Posibilidade de assistir á Santa Misa na Catedral, 
considerada como uma das mais importantes do mundo. Tarde livre. Jantar e 
hospedagem. 
 
Día 10º (Segunda-feira 28/10) | Santiago de Compostela / Covadonga / Santander 
Café da manhã. Saída passando pelos Picos de Europa, com suzs paisagens de sonho, 
onde poderemos ver os famosos lagos e o Santuário de Covadonga. Descobriremos o 
Santuário e a Célebre Gruta da Virgem de Covadonga, a Basílica foi terminada no 1901 e 
que representa a origem da Espanha atual, pois foi o ponto no que começou a 
Reconquista. Trata-se de um lugar mágico imprescindível para os passageiros que 
passam por esta área, já que encontrarão um enorme templo em meio a uma paisagem 
natural indescritível. Em Santander desfrute das belas paisagens com o mar ao fundo 
únicos nos Caminhos de Santiago da península Ibérica, admirando o palácio da 
Magdalena, o presente da cidade a Alfonso XIII quando ele escolheu-a como residência 
das temporadas de verão reais. Hospedagem. 
 
Día 11º (Terça-feira 29/10) | Santander / Lourdes 
Café da manhã. Saída para San Sebastián, uma das cidades mais belas do norte da 
Espanha. Tempo livre para passear e admirar esta cidade, cuja paisagem é dominada 
pela Baía e a Praia da Concha. Vamos a seguir atravessando os Pirenéus para chegar 
até França. Passando ao lado de Bayona chegaremos o nosso destino, o Santuário de 
Nossa Senhora de Lourdes. Posibilidade de assistir á procissão das tochas. 
Hospedagem. 



                            

 

 

 
Día 12º (Quarta-feira 30/10) | Lourdes 
Café da manhã. Día livre para fazer atividades pela sua conta. Posibilidade de assistir á 
procissão das tochas. Hospedagem. 
 
Día 13º (Quinta-feira 31/10) | Lourdes / Torreciudad / Barcelona 
Café da manhã. Saída pela bela paisagem dos Pirenéus rumo o Santuário de 
Torreciudad, dedicado á Virgem María. Um lugar para prestar homenagem á Virgem, que 
esbanja suas graças e retorna a alegría, fruto de uma experiência pessoal de renovação 
interior. Continuaremos com destino Barcelona. Hospedagem. 
 
Día 14º (Sexta-feira 01/11) | Barcelona / Montserrat / Barcelona 
Café da manhã. Saída rumo á Basílica de Montserrat; importante destino de culto 
mariano. Em Monserrat poderemos admirar a Moreneta, a virgem padroeira de 
Catalunha. De regresso para Barcelona faremos uma visita panorâmica da bela capital 
catalã, onde percorreremos a Praça de Espanha, Montjuic, onde faremos uma paragem 
no Miradouro e a continuação um percorrido a pé pelo Bairro Gôtico, para ver a Praça de 
San Jaume, a prefeitura e a Catedral finalizando a visita na Praça de Catalunha. 
Hospedagem. 
 
Día 15º (Sábado 02/11) | Barcelona / Madri 
Café da manhã. Saída em direcção a Zaragoza, antiga capital do reino de Aragão, um 
dos mais poderosos da Península Ibérica. Visitaremos a Catedral - Basílica da Virgem do 
Pilar, o lugar onde Nossa Senhora apareceu por duas vezes ao Apóstolo Santiago numa 
coluna sobre a que Santiago construiu uma igreja, mais tarde transformada na Catedral 
que poderemos ver na atualidade. O teto está decorado com pinturas do famoso pintor 
Goya. Pela tarde, continuação da viagem para Madri. Hospedagem. 
 
Día 16º (Domingo 03/11) | Madri 
Café da manhã. Dia livre para curtir a cidade. Como opçional podemos sugerir visitar a 
ciade de Toledo.Saida bem cedo rumo a Toledo. Ao chegar começa o tour pela antiga 
cidade para visitar o interior remodelado do Alcazar. O impressionante edifício fortificado 
se localiza em uma colina mais elivada da cidade e abriga o Museu do Exército e da 
Biblioteca de Castilla-La Mancha (Na Segunda-feira por estar fechado o Alcazar visita a 
Mesquita de Cristo de la Luz). Posteriormente continuará caminhando em direção a 
antiga cidade para visitar o interior da Catedral primada monumental, um magnífico 
exemplo do gótico Flamíogero e posteriormente as ruas estreitas do bairro judeu de 
entrar na Igreja de Santo Tomé, onde se encontra o impresionante quadro "o Enterro do 
Conde de Orgaz obra-prima "de El Greco, A Sinagoga de Santa María la Blanca, 
testemunho da coexistência de três culturas, o Monasteiro de San Juan de los Reyes. 
Duração de aproximada 8 horas. Almoço incluido.Almoço turistico: menestra de verduras, 
bife com batatas e gelado de baunilha com macedonia de frutas.menu infantil: espaguetti 
con tomate, escalope con patatas y helado de baunillha com macedonia de frutas. 
menu vegetariano disponivél. Valor por pessoa: USD 95.00 
Retorno ao hotel. Hospedagem. 
 
Día 17º (Segunda feira 04/11) | Madri 
Café da manhã. Dia livre para curtir a cidade.Passeio Opcional a Avila e Segovia – Valor 
por pessoa Usd 120.00 Avila, cidade histórica de Espanha, com seus magníficos muros 
do século XII. A cidade é o local de nascimento de Santa Teresa de Jesus. Visitamos os 
arredores da Catedral, "Plaza Mayor" ou "Mercado Chico", "Plazade San Juan de la 
Cruz", e os interiores da Basílica Românica de San Vicente, a Igreja de San Juan 
Bautista e o Convento de Santa Teresa de Jesus. Depois, vamos dirigir-se a Segovia, 
rico em monumentos históricos, destacando seu majestoso Aqueduto Romano. Nós 
visitamos os interiores da Catedral gótica, e o Alcázar do século XII, espetacular edifício 
fortificado. Bothcities, Avila e Segovia, foram declarados Património Mundial. O 
lançamento é realizado em Segovia. 



                            

 

 

 
 
Almoço típico: feijão branco "La Granja", lombo assado e bolo Segovian com sorvete. 
Vinho tinto, água mineral. Retorno no final da tarde. Hospdagem. 
 
Día 18º (Terça feira 05/11) | Madri 
Café da manhã. Em horario combinado, traslado para Aeroporto. 
 

HOTEIS SELECIONADOS ou similares: 
 

CIDADE HOTEL 
NÚMERO DE 

NOITES 

MADRI PRAGA 3 

LISBOA HOLIDAY INN EXPRESS LISBON-OEIRAS 1 
FÁTIMA SAO JOSE FÁTIMA 1 
PORTO BLACK TULIP 1 

SANTIAGO DE COSMPOSTELA GELMIREZ 2 
SANTANDER SANTEMAR 1 

LOURDES HELGON 2 
BARCELONA NOVOTEL SANT JOAN DESPI 2 

MADRI PRAGA 3 
 
 

VALORES DE PACOTE  
 

 
ROTEIRO 

 
VALOR P/PESSOA EM 

INDIVIDUAL 

 
VALOR P/PESSOA EM 

DUPLO 

 
VALOR P/PESSOA 

EM TRIPLO 
 

SANTUARIOS MARIANOS  
COM GUIA EM 
PORTUGUES  

 
USD 3950.00 

ENTRADA R$ 3081.00 
 + 9X R$ 1370.00 

 
USD 2850.00 

ENTRADA R$ 2225.00 
 + 9X R$ 988.00  

 
USD 2840.00 

ENTRADA R$ 2215.00 
+ 9X R$ 985.00  

 
Acrescentar USD 340.00 de taxas de embarque por pessoa. 

 
IMPORTANTE: 

** Taxas de hoteleiras de pagamento direto e obrigatório nos hotéis ,aproximadamente 12€ por 
pessoa pelo total das estada. 

**Normalmente o Check in nos hotéis é liberado a partir das 14hrs e o Check out se encerra às 
11hrs. 

*** Valores base ao cambio de 3,90 do dia 23/02/2018 

 Forma de pagamento:  

- A vista 4% de desconto 

- Entrada de 20% + 09 x sem juros nos cartões Visa e Máster. 

- Entrada de 20% + 08x no boleto bancário ( sujeito a aprovação bancaria). 

Documentos: 



                            

 

 

 Passaporte com validade mínima de 06 meses na data do embarque em excelente estado de 
conservação.   

 
Estamos à disposição para maiores esclarecimentos, 
 
 

 


