
1° Dia - 17 Set - TER - Caxias do Sul / Porto Alegre / Lisboa: 
Saída de Caxias do Sul para embarque em ônibus de turismo 
com destino ao aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre. 
Embarque para Lisboa com jantar e café da manhã a bordo.  
2º Dia - 18 Set - QUA - Lisboa / Fátima (127 Km): 
Chegada a Lisboa, recepção e traslado ao centro da cidade 
para visita panorâmica (com guia local) incluindo entre outros 
o centro histórico, a Torre de Belém e Mosteiro dos 
Jerônimos. Parada nos pastéis de Belém (não incluídos). 
Continuação para Fátima para jantar e pernoite no hotel. 
3º Dia - 19 Set - QUI - Fátima:
Café da manhã buffet. Tempo para visitar Fátima onde em 
1917 a Virgem apareceu 6 vezes a três meninos (Lúcia, Jacinta 
e Francisco) e para as atividades religiosas e do Santuário. 
Visita às casas dos Pastorzinhos. À noite, possibilidade de 
participar da Procissão das Velas. Jantar no hotel. 
4º Dia - 20 Set - SEX - Fátima / Porto / Santiago de 
Compostela (195 + 231 Km): 
Após café da manhã buffet, saída em direção ao Porto. 
Chegada e visita da segunda cidade do país e capital 
regional do norte. A cidade prosperou com o comércio 
marítimo, devido à sua localização junto à foz do Rio Douro e, 
mais tarde, tirou vantagem das riquezas geradas pelas 
descobertas marítimas dos séc. XV e XVI. No séc. XVII 

iniciou-se o comércio de vinhos com a Inglaterra e, desde 
então, o famoso Vinho do Porto nunca mais deixou de 
ganhar fama a nível mundial. Tempo livre para almoço. 
Continuação para Santiago de Compostela, um dos mais 
importantes destinos religiosos da Espanha. Chegada e 
alojamento. Jantar no hotel.  
5º Dia - 21 Set - SAB - Santiago de Compostela:  
Café da manhã buffet. Visita panorâmica passando pela 
Praça do Obradoiro, onde ficam o edifício do Colégio San 
Jerônimo, o Palácio Rexoi, o Palácio Jelmirez, o Parador de 
los Reyes Católicos e a Catedral de Santiago (entrada 
incluída), onde chegam diariamente inúmeros peregrinos 
vindos das famosas peregrinações do caminho de Santiago.  
Retorno e jantar no hotel.  
6º Dia - 22 Set - DOM - Santiago de Compostela / San 
Sebastian de Garabandal (454 Km): 
Café da manhã buffet e saída para San Sebastian de 
Garabandal, onde poderemos visitar o Santuário e participar 
do programa espiritual do local: Santa Missa, Via Crucis, 
Santo Rosario e orações nos Pinos onde a Virgem apareceu. 
Jantar no hotel. 
7º Dia - 23 Set - SEG - Garabandal / San Sebastian / 
Lourdes (267 + 210 Km):  
Após café da manhã buffet, continuamos nossa viagem para 
San Sebastian. Parada com tempo livre para almoço. 
Continuação para Lourdes. Chegada e Jantar no hotel. 
Possibilidade de participar da Procissão das Velas. 
8º Dia - 24 Set - TER - Lourdes:  
Café da manhã buffet. Dia para visitar o Santuário da Nossa 
Senhora de Lourdes: a Basílica, a Cripta, a Gruta das 
Aparições, os Banhos Termais, a Esplanada, a Casa de 
Bernadete Soubirous, “O Moinho de Boly”, onde se pode ver 
no primeiro andar o quarto onde nasceu Bernadete. À noite 
novamente se poderá participar da Procissão das Velas. 
Jantar no hotel.
9º Dia - 25 Set - QUA - Lourdes / Carcassonne / 
Montpellier (261 + 152 Km): 
Café da manhã buffet. Saída para Carcassonne. Chegada e 
visita da cidade, incluindo o Castelo (entrada incluída). 
Continuação para Montpellier. Chegada para jantar no hotel.  
10º Dia - 26 Set - QUI - Montpellier / La Salette / 
Grenoble (347 + 72 Km): 
Café da manhã buffet. Saída para La Salette. Chegada e 
tempo para visitas e devoções. Continuação para Grenoble. 
Jantar no hotel.  
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11º Dia - 27 Set - SEX - Grenoble / Paris (575 Km): 
Café da manhã buffet. Cedo, pela manhã, nosso ônibus 
segue vazio, mas com nossas malas para Paris. Em horário a 
ser determinado, traslado para a estação de trens para 
embarque em TGV (Trem de alta velocidade) para Paris. 
Chegada e traslado para o hotel. Alojamento no hotel. 
12º Dia - 28 Set - SAB - Paris:  
Café da manhã buffet. Dia inteiro de visita panorâmica à 
Cidade Luz, iniciando com Santa Missa na Capela da 
Medalha Milagrosa, de Santa Catarina Labouré, visita a São 
Vicente de Paulo, Catedral de Notre Dame,  Palácio dos 
Inválidos com o túmulo de Napoleão, Torre Eiffel (subida não 
incluída), Arco do Triunfo, Champs Elisées e Sacre Coeur. 
Retorno ao hotel. 
13º Dia - 29 Set - DOM - Paris / Lisieux / Paris (200 + 
200 Km): 
Café da manhã buffet e saída para Lisieux, cidade típica da 
verde Normandia, importante centro de peregrinação onde 

se venera a Santa Teresinha do Menino Jesus. Tempo para 
visitas religiosas. Regresso ao hotel em Paris.
14º Dia - 30 Set - SEG - Paris:  
Café da manhã buffet. Dia livre para atividades 
independentes ou para passearmos, com bilhete incluído, no 
ônibus Hop On Hop Off.  Retorno ao hotel.
15º Dia - 01 Out - TER - Paris / Lisboa / Porto Alegre / 
Caxias do Sul:  
Cedo, pela manhã, traslado do hotel para o aeroporto de 
Paris, para embarque com destino a Lisboa e conexão 
imediata para Porto Alegre. Chegada e, logo após os trâmites 
da alfândega brasileira, traslado em ônibus de turismo para 
Caxias do Sul e…                                       
      Até a próxima viagem.  

NOSSO PROGRAMA INCLUI: 
- Traslado no percurso Caxias / Porto Alegre / Caxias em 

ônibus especial de turismo;  
- Passagem aérea com todas as taxas incluídas; 
- Hotéis categoria 4*, em aptos. duplos ou triplos, com 

meia pensão, exceto em Paris; 
- Transporte em ônibus de luxo, com ar condicionado; 
- Acompanhamento de Guia Magnificat durante todo o 

período, acima de dez passageiros; 
- Kit de viagem. 

NÃO INCLUI: 
- Extras de caráter pessoal; 
- Seguro saúde com cobertura médica, odontológica e 

farmacêutica durante todo o período da viagem; 
- Todo tipo de gorjetas: guia, motorista, maleteiros, 

aeroporto, fronteira, hotéis, etc…; 
- Tudo que não estiver mencionado como incluído. 

Lisboa Lourdes Fátima Med. MilagrosaSantiago de Compostela

O passaporte deverá ter validade mínima até Março de 2025.

VALORES POR PESSOA (consulte formas de pagamento):

Apartamento:
POR PESSOA em 

apto. Duplo ou Triplo
POR PESSOA em 
apto. Individual

Parte Aérea e Terrestre: R$ 26.870,00 R$ 29.870,00

1º pagamento Março 2023 18 × de R$ 1.495 18 × de R$ 1.660

1º pagamento Abril 2023 17 × de R$ 1.580 17 × de R$ 1.760

1º pagamento Maio 2023 16 × de R$ 1.680 16 × de R$ 1.870

1º pagamento Junho 2023 15 × de R$ 1.795 15 × de R$ 1.995

NOTAS IMPORTANTES: 
- A inscrição para tomar parte na programação descrita neste folheto implica na total aceitação de todas as condições aqui estabelecidas. 
- MAGNIFICAT TURISMO LTDA, na qualidade de operadora, declara que o presente programa de viagem será realizado em atendimento: 
• Às “Condições Específicas” ou “Descrição do Programa” ora estabelecido neste impresso e as “Condições gerais e Contrato de Serviços”, regulamentando os direitos e 

deveres recíprocos das partes, suas responsabilidades e os casos de alterações ou cancelamentos do programa. 
• Os preços destes programas foram calculados em dólar americano, tomando-se por base os custos de operação do programa no dia 21/09/2022. Eventuais variações destes custos 

operacionais ou cambiais 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.  

• Para as viagens durante ou pós-pandemia COVID-19, oportunamente, informaremos sobre novos documentos, parâmetros ou protocolos, para viajantes em grupo, aéreos, 
rodoviários ou marítimos, e sobre regras em estabelecimentos, como hotéis, restaurantes, museus, igrejas, etc., como sempre, focando-nos, muito mais, na sua segurança e 
conforto a fim de garantir a melhor experiência.                                                                                                                                                                Caxias do Sul, 21 de setembro de 2022
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