
1º Dia – 22 JUL – SEX – Caxias do Sul / Porto Alegre / Lisboa: 
Apresentação em Caxias do Sul e transporte até o aeroporto de 
Porto Alegre para embarque com destino a Lisboa. Jantar e café 
da manhã a bordo. 
2º Dia – 23 JUL – SAB – Lisboa / Berlim: 
Chegada em Lisboa e conexão em voo TAP para Berlim. Chegada, 
recepção e traslado para o hotel Ibis Hotel Berlin ou similar.  
3º Dia – 24 JUL – DOM – Berlim / Varsóvia: 
Café da manhã no hotel. Pela manhã, saída com destino à capital 
polonesa, Varsóvia. Chegada no Hotel Ibis Warszawa Stare 
Miasto 3*** ou similar. Jantar.  
4º Dia – 25 JUL – SEG – Varsóvia / Czestochowa / Cracóvia: 
Café da manhã no hotel. Pela manhã, saída para um city tour 
panorâmico pela cidade de Varsóvia. Na continuação, saída com 
destino a Czestochowa, para visitarmos o Santuário de Nossa 
Senhora de Czestochowa. O santuário é o centro da vida 
religiosa da Polónia e um símbolo para todos os polacos. Situado 
na Montanha Clara, esconde a milagrosa imagem de Nossa 
Senhora com Menino Jesus. Ao longo dos séculos, nos tempos 
difíceis os polacos peregrinavam aqui para pedir ajuda de Deus. 
Continuação para Cracóvia. Início do pacote JMJ. Acomodação 
nos alojamentos a nós destinados. 
5º Dia – 26 JUL – TER – Cracóvia / Auschwitz / Cracóvia: 
Café da manhã. Pela manhã, saída para visita do campo de 
concentração e extermínio de Auschwitz, construído pelos 
nazistas alemães durante a ocupação da Polónia durante a 
Segunda Guerra Mundial. É uma triste testemunha do 
assassinato de mais de um milhão de pessoas de várias 
nacionalidades, na maioria judeus. Hoje em dia este antigo 
campo de concentração de Auschwitz-Birkenau forma parte do 
Patrimônio da Humanidade da UNESCO. Almoço livre. Regresso 
a Cracóvia e teremos tempo livre para participarmos das 
primeiras atividades da Jornada Mundial da Juventude, dentre 
elas a Missa de Abertura. Pernoite em alojamento em Cracóvia.  
6º Dia – 27 JUL – QUA – Cracóvia / Minas de Sal em Wieliczka / Cracóvia: 
Café da manhã. Pela manhã, saída para Wieliczka para visita das 
famosas minas de sal, uma das mais antigas do mundo – um 
monumento único da cultura industrial da Europa. É 
praticamente uma cidade subterrânea, com lagos, câmaras, 
poços e esculturas talhadas no sal – gema durante os séculos da 
existência da mina, que foi declarada Patrimônio da Humanidade 
pela UNESCO em 1978. Visita com guia local. Almoço livre. 
Regresso a Cracóvia. Tempo livre para as atividades da Jornada. 
Pernoite em alojamento em Cracóvia.  
7º Dia – 28 JUL – QUI – Cracóvia: 
Café da manhã. Dia inteiramente dedicado às atividades da 
Jornada Mundial da Juventude: Catequeses, Catequeses 

itinerantes; Cerimônia da Acolhida do Santo Padre. Almoço e 
jantar livres. Pernoite em alojamento em Cracóvia.  
8º Dia – 29 JUL – SEX – Cracóvia: 
Café da manhã. Dia inteiramente dedicado às atividades da 
Jornada Mundial da Mundial da Juventude: Catequeses, 
Catequeses itinerantes; Via Sacra com o Papa. Almoço e jantar 
livres. Pernoite em Cracóvia.  
9º Dia – 30 JUL – SAB – Cracóvia: 
Café da manhã. Dia inteiramente dedicado às atividades da 
Jornada Mundial da Mundial da Juventude. Peregrinação ao 
local da Vigília. Noite da Vigília.  
10º Dia – 31 JUL – DOM – Cracóvia: 
Após esta noite de Vigília, participaremos hoje da Missa de 
Envio, celebrada por Sua Santidade o Papa Francisco. Pernoite 
em alojamento em Cracóvia.  
11º Dia – 01 AGO – SEG – Cracóvia / Viena: 
Café da manhã. Dia inteiramente livre para atividades 
independentes em Cracóvia. Saída em direção a Viena. 
12º Dia – 02 AGO – TER – Viena / Lisboa: 
Embarque com destino a Lisboa. Dia livre para atividades 
independentes. Pernoite em Lisboa. 
13° Dia – 03 AGO – QUA – Lisboa / Porto Alegre / Caxias do Sul: 
Pela manhã, em horário a ser determinado, saída para o aeroporto 
de Lisboa para embarque com destino a Porto Alegre, e… 

Até a próxima viagem. 

Saída:
22/07/16 

13 dias

BEM AVENTURADOS OS MISERICORDIOSOS,  
PORQUE ALCANÇARÃO MISERICÓRDIA. Mt 5,7

Cracóvia

JORNADA MUNDIAL DA JUVENTUDE



NOSSO PROGRAMA INCLUI: 
- Inscrição para a Jornada Mundial da Juventude; 
- Alojamento por 1 noite em hotel 3*** com café da manhã em 

Berlim, 1 noite em hotel 3*** com café da manhã em Varsóvia 
e 8 noites em Cracóvia em escolas, ginásios, paróquias ou em 
casas de famílias com café da manhã, almoço e jantar; 

- Traslados Berlim / Varsóvia / Cracóvia / Viena com assistência; 
- Seguro saúde por 13 dias com assistência médica, odontológica 

e farmacêutica de emergência; 
- Taxas de embarque dos aeroportos brasileiros; 
- Passagem aérea cobrindo o seguinte percurso:  

POA / LIS / BER /// VIE / LIS / POA, ou conforme melhor 
disponibilidade e localização do passageiro; 

- Durante a semana da JMJ também está incluído o transporte 
público em Cracóvia, a mochila do Peregrino (com o livro para 
as cerimônias, boné e camiseta, guia de Cracóvia, e outros 
complementos), entrada gratuita para as atividades culturais 
do Festival da Juventude (concertos, exposições, visitas a 
museus, etc.), e acesso prioritário para os locais reservados 
para os inscritos nos atos centrais da JMJ. 

NÃO INCLUI: 
- Água ou bebidas nas refeições e 

extras pessoais; 
- Gastos ou extras pessoais, passeios 

opcionais e tudo que não estiver 
mencionado no programa como incluído. 

IMPORTANTE: 
- Todos os participantes deverão trazer 

consigo um saco de dormir, lençóis e 
colchonetes; 

- Na noite de 30 para 31/07, depois da 
celebração da vigília, os participantes 
pernoitarão ao ar livre no local da 
Missa de encerramento da JMJ; 

- Em caso de haver necessidade de 
permanência maior em Cracóvia ou em Lisboa, por motivo de 
acertos de datas de retornos com as companhias aéreas, os 
custos de hospedagem e refeições excedentes correrão por 
conta dos passageiros. 

INSCRIÇÕES ACEITAS SOMENTE ATÉ 30 DE JANEIRO DE 2016. 

VALORES POR PESSOA  (consulte outras formas de pagamento): 

VOOS SUGERIDOS:

Para este roteiro não é necessário visto ou vacina para passageiros brasileiros.  
O passaporte deverá ter validade mínima até Fevereiro de 2017.

Parte Aérea e Terrestre

Alojamento 
coletivo R$  14.644,00   (equiv. US$ 3.661)

Santuário da Divina Misericórdia - Cracóvia

Cia. Aérea Nº Voo Data De / Para Saída / Chegada

TAP TP 0118 22 JUL - SEX PORTO ALEGRE    /   LISBOA 20:10h  /  10:50h

TAP TP 0614 23 JUL - SÁB LISBOA   /   BRUXELAS 16:15h  /  19:55h

TAP TP 7490 23 JUL - SÁB BRUXELAS   /   BERLIM 20:50h  /  22:10h

TAP TP 1273 02 AGO - TER VIENA   /   LISBOA 06:00h  /  08:35h

TAP TP 0117 03 AGO - QUA LISBOA   /   PORTO ALEGRE 11:20h  /  18:40h

NOTAS IMPORTANTES: 
A inscrição para tomar parte na programação descrita neste folheto implica na total aceitação de todas as condições aqui estabelecidas. 
MANIA DE VIAGEM LTDA, na qualidade de operadora, declara que o presente programa de viagem será realizado em atendimento: 

1) Às “Condições Específicas”  ou  “Descrição do Programa” ora estabelecido neste impresso;  
2) Às “Condições Gerais” estabelecidas pela Deliberação Normativa nº 161 de 09/08/85 da EMBRATUR que se encontra à disposição dos participantes 

na sede da agência operadora, regulamentando os direitos e deveres recíprocos das partes, suas responsabilidades e os casos de alterações ou 
cancelamentos do programa. 

3) Os preços destes programas foram calculados tomando-se por base a taxa do Dólar Norte Americano e dos custos de operação do programa no 
dia 29/10/2015. Eventuais variações entre estas moedas ou destes custos operacionais poderão determinar alteração do preço final do programa. 
Havendo tais variações, as diferenças de valores, quando excederem o valor original do programa, serão suportadas pelo cliente. 

Caxias do Sul, 29 de outubro de 2015.

Rua Tronca 1560 / 43  –  95.010-100  –  Caxias do Sul  –  RS  –  Brasil 
54 3028-7012  /  54 8111-0706  – contato@magnificat.tur.br –  www.magnificat.tur.br

http://www.magnificat.tur.br
http://www.magnificat.tur.br

