Peregrinação Espanha e Portugal
01º dia: Sexta: 15/09: Rio – Lisboa - Madri
Embarque para Madri no aeroporto Tom Jobim as 17:40 com escala em Lisboa.
02º dia: Sábado: 16/09: Madri
Chegada em Madri as 11h40. Vista Panorâmica da cidade a caminho do Hotel, Plaza de
Espanha, Plaza de Armas, Plaza Mayor. Chegada ao hotel, acomodação. Tempo livre.
Jantar no hotel e pernoite.
03º dia: Domingo: 17/09: Madri
Café da Manhã. City Tour passando pela Basílica de San Miguel, Jardins Campo del
Moro, Catedral de La Almudena Igreja de San Nicolás de Bari, Plaza Mayor. Santa
Missa. Tarde livre. A noite jantar em restaurante com show flamenco. Pernoite no hotel.
04º dia: Segunda: 18/09: Madri – Segóvia– Ávila. (165 km)
Café da Manhã e Saída para Ávila, passando por Segóvia que é cortada por um
Aqueduto romano com 167 arcos e 28 metros de altura, para ergue-lo foram usadas 20,4
mil pedras. A data de construção é incerta, mas especialistas apontam que a obra
começou no século I. Guarda a última catedral gótica construída na Espanha. As torres
medievais de Alcázar também teriam inspirado Walt Disney na criação do Castelo da
Bela Adormecida. Chegada em Ávila acomodação no hotel, jantar e pernoite.
05º dia: Terça: 19/09: Ávila– Alba de Tormes – Salamanca. (121km)
Café da Manhã e city tour em Ávila onde veremos os muros que cercam a cidade natal
de Santa Teresa, se estendem por 2,5 km, é o conjunto de muralhas mais bem
preservadas do mundo. Visitaremos a catedral gótica mais antiga da Espanha, século
XII; Real Monastério de Santo Tomás; Convento e o Museu de Santa Teresa, tempo
para almoço e saída para Salamanca, passando por Alba de Tormes, cidade onde nasceu
S. Teresa e onde fica o Castelo do duque de Alba, o museu e a Basílica de Santa Teresa.
Continuação até Salamanca, tempo livre, jantar no hotel e pernoite.
06º dia:Quarta: 20/09: Salamanca
Café da Manhã e saída para visitar Salamanca que conta com a universidade mais antiga
da Europa, abriga 40 mil estudantes estrangeiros. Essa população jovem dá à cidade um
ar de festa permanente e deixa sempre um som de risadas nas ruas. Destaques: Catedral
Nova (construída entre 1513 e 1773 e abarca, nos estilos gótico e barroca, a Catedral
Velha, construída entre os séculos XII e XIV. É uma dentro da outra, numa profissão de
imagens sacras, painéis artísticos e arquitetura de uma riqueza sem tamanho); A tarde
Tempo livre. Sugestões de visitas: Casa das Conchas; a ponte romana que atravessa a
cidade; o Convento de las Dueñas; o Convento de San Esteban. Retorno ao hotel, jantar
e Pernoite.

07º dia: Quinta: 21/09: Medina del Campo – Valladdoli – Burgos. (270 km)
Café e Saída em direção a Burgos, passando por Medina del Campo para visitar o
Convento de San José, fundado por Teresa em 1567, e a capela de San Juan de la Cruz.
Seguindo, parada em Valladdoli, passaremos pela Plaza Mayor que é das mais belas da
região. A cidade é capital de Castela e Leão. City tour passando pelo Parque de Campo
Grande, catedral, a Praça Espanha e a de Toros, continuaremos até Burgos. Chegada ao
hotel, jantar e pernoite.
08º dia: Sexta: 22/09: Burgos – Zaragoza. (300 km)
Café da manhã e city tour em Burgos, a ver o castelo, catedral gótica do século XIII,
convento de San José e Santa Ana que guarda as relíquias de Teresa, o sítio
arqueológico de Atapuerca. Tempo livre e seguiremos viagem até Zaragoza. Chegada,
acomodação no hotel, jantar, tempo livre e Pernoite.
09º Dia: Sábado: 23/09: Zaragoza– Barcelona. (312 km)
Café da manhã, e visitaremos a basílica de Nossa Senhora do Pilar. Seguiremos viagem
rumo a Barcelona. Chegada passando pelo do Estádio do Barcelona “Camp Nou”.
(Visita externa). Acomodação no Hotel. Jantar e Noite Livre.
10º dia: Domingo: 24/09: Barcelona.
Café da Manhã e dia para city tour em Barcelona, para ver a Igreja da Sagrada Família,
Igreja de Santa Maria del Mar, Catedral de Barcelona, a Plaza Catalunia, Casa de Milá.
A tarde Tempo livre para visitas pessoais. Retorno ao hotel, jantar e Pernoite.
11º dia: Segunda: 25/09: Barcelona – Valência (351 km)
Café da Manhã e saída para Valencia. Chegada em Valencia, veremos o centro
histórico, a catedral e a cidade das Artes. Acomodação no hotel, tempo livre, jantar e
pernoite.
12º dia: Terça: 26/09: Valência – Toledo. (370 km)
Café da Manhã e saída para Toledo, city tour passando pela Catedral, a Mesquita Cristo
de La Luz, Alcázar de Toledo, Igreja dos Jesuítas, de São Tomé e o Mosteiro San Juan
de los Reyes. Seguiremos para o hotel, jantar e pernoite.
13º dia: Quarta: 27/09: Toledo – Madri –Lisboa.
Café da Manhã e saída para o aeroporto de Madri embarque para Lisboa. Chegada em
Lisboa. Tempo para missa e Almoço. Chegada ao hotel. Tempo livre. Jantar de
confraternização com show de Fado. Pernoite no hotel.
14º dia: Quinta: 28/09 Lisboa – Fátima (171km)
Café da manhã. City tour e visita panorâmica da cidade incluindo o Parque Eduardo
VII, Praça Marquês de Pombal, Av. da Liberdade, Rossio, Baixa de Lisboa, Praça do
Comércio, Sé Catedral, Mosteiros dos Jerônimos (Igreja de Santa Maria), Torre de
Belém e Monumento aos Descobridores. Tempo livre para almoço e
Saída para Fátima e tempo para conhecer o Santuário, as casas dos 3 pastorzinhos. A
noite possibilidade de participar da procissão das velas. Acomodação no hotel, jantar e
pernoite.

15º dia: Sexta: 29/09: Fátima – Lisboa – Rio
Café da manhã. Tempo livre para mais visitas em Fátima. As 12h saída para Lisboa.
Missa e encontro na igreja com palotinos em Odivelas, saída para o aeroporto, para voo
de retorno ao Rio de Janeiro.

Valor do Pacote para o mínimo de 20 pessoas
€ 3.200,00 Euros por pessoa em apartamento duplo ou triplo.
Individual: + € 350,00 Euros
Valores incluem:
- Bilhetes Aéreos Internacionais, em classe econômica, em voo pela TAP.
- Hotéis categoria superior (4 estrelas), com café da manhã e jantar.
- Transporte em ônibus de luxo privativo durante todo o programa.
- Guia de turismo saindo do Brasil
- Guias locais em Madri, Segóvia, Ávila, Salamanca, Valladdoli, Burgos, Zaragoza,
Barcelona, Valencia, Toledo e Lisboa, com 4h a serviço.
- Jantar com show Flamenco em Madri
- Jantar com show de Fado em Lisboa
- Kit Pallottitour
Valores não incluem:
- Almoço e bebidas no jantar.
- Despesas de caráter pessoal, e no frigobar dos hotéis
- Maleteiros
- Seguro Viagem (obrigatório)
- Entradas e tickets para visitas internas.
Voo: Cia Aérea TAP

Nº Voo
TP 070
TP1012
TP1013
TP 075

DATA
15 Set
16 Set
27 Set
29 Set

Embarque
Rio de Janeiro (GIG)
Lisboa (LIS)
Madri (MAD)
Lisboa (Lis)

Hora
17:40
09:25
12:30
23:10

Desembarque
Lisboa (LIS)
Madri (MAD)
Lisboa (LIS)
Rio de Janeiro (GIG)

Hora
07:20
11:40
12:45
05:10

