CIDADES E SANTUÁRIOS MARIANOS
Lisboa, Fátima, Aveiro, Coimbra, Braga, Santiago de Compostela,
Madrid, Zaragosa, Barcelona, Montserrat, Andorra, Meritxell,
Lourdes, Jaca, Pamplona, Logroño, Bilbao, Madrid, Natal

15 a 30 de Outubro de 2021
Programação:
(15/10 – Sexta-feira) NATAL / LISBOA
19:00hs apresentação do grupo no Aeroporto Internacional Governador Aluízio Alves para
embarque às 22:50hs no voo TAP TP 0002 com destino à Lisboa – Portugal. Noite a bordo
1° DIA (16/10 - Sábado) LISBOA
Previsão de chegada às 10:05hs. Recepção, trâmites de imigração e traslado ao hotel para
acomodação em aptos duplos e triplos (Conforme reserva). Tarde livre para descanso e
atividades independentes. Pernoite.
2° DIA (17/10 - Domingo) LISBOA
Às 08:00hs, após o café da manhã, saída para city tour panorâmico na cidade de LISBOA
conhecendo a Basílica da Estrela, Museu do Automóvel, o Mosteiro dos Jerônimos, Torre de
Belém, Rua Marquês de Pombal, Ponte sobre o Rio Tejo, Praça do Comércio, Censo da
Descoberta e Castelo de São Jorge. Programação noturna: Sugerimos ao grupo Show de Fado
com jantar (Opcional não incluso no pacote).
3° DIA (18/10 - Segunda-feira) LISBOA / FÁTIMA / LISBOA
Após café-da-manhã, saída para dia livre onde participaremos das atividades religiosas na
cidade de Fátima (local das aparições, em 1917, de Nossa Senhora aos três pastorinhos), hoje
local de peregrinação mundial. Visita ao Santuário e à Capelinha das Aparições, onde se
encontram os túmulos de Francisco, Jacinta e Lúcia.
4° DIA (19/10 - Terça-feira) LISBOA / AVEIRO / COIMBRA / BRAGA
Café da manhã. Às 08:00hs acerto de extras no hotel e saída de Leiria com destino à Braga. No
trajeto faremos parada visita na histórica e monumental Coimbra de muitas tradições,
principalmente ligada aos estudos da antiga e prestigiada Universidade de Coimbra, onde na
oportunidade faremos tour panorâmico na cidade e visitaremos reitoria e biblioteca da
universidade. Em seguida, visitaremos Aveiro, à fantástica cidade dos canais e dos deliciosos
“ovos-moles” (apreciado doce regional). Chegada em Braga, cidade dos arcebispos e capital do
Minho onde faremos acomodação em aptos duplos e triplos (Conforme reserva) em Hotel
Categoria turística. Pernoite
5° DIA (20/10 - Quarta-feira) BRAGA / SANTIAGO DE COMPOSTELA / BRAGA
Às 08:00hs, após o café da manhã, saída com destino a Santiago de Compostela. Visita com
guia local ao centro histórico, turístico e religioso com destaque para a Catedral onde acorrem
diariamente inúmeros peregrinos vindos dos famosos “Caminhos de Santiago”. Este grandioso
monumento ergue-se na Praça da Obradouro, lugar de encontro de todos os que lá chegam. Em
horário a ser definido, saída para Viana do Castelo com visita a Igreja e miradouro de Santa
Luzia. Retorno a Braga.

6° DIA (21/10 – Quinta-feira) BRAGA / MADRID
Café-da-manhã. Acerto de extras no hotel e saída com destino à Madrid – Espanha. Viajaremos
pela estrada de Valladolid até chegarmos à capital da Espanha onde faremos acomodação em
aptos duplos e triplos (Conforme reserva) em hotel categoria turistica. Pernoite
7° DIA (22/10 – Sexta-feira) MADRID
Café da manhã. Saída para fazermos city tour em Madrid. Nesta visita serão vistos os
monumentos, edifícios e lugares mais típicos e mais modernos da cidade, onde se confundem
diferentes épocas marcadas por sua construção. Durante o city tour, pararemos em duas belas
praças madrilenhas: Plaza de Oriente, onde estão situados o Palácio Real e a Plaza de Colón,
com a possibilidade de entrar no Hard Rock Café de Madrid.
8° DIA (23/10 - Sábado) MADRID / ZARAGOZA / BARCELONA
Café-da-manhã. Acerto de extras no hotel e saída com destino à Zaragoza passando por
Guadalajara e Calatayud. No trajeto, visitaremos a Basílica de Nossa Senhora do Pilar –
Padroeira das Espanha – famosa por ter em seu interior pinturas de Goya. Continuando a
viagem, faremos visita ao Santuário de Nossa Senhora de Montserrat – Patrona da Catalunha –
construída na extraordinária montanha de mesmo, local de rara beleza e muita tranquilidade. Por
fim, chegaremos a Barcelona onde faremos acomodação em aptos duplos e triplos (Conforme
reserva). Pernoite
9° DIA (24/10 - Domingo) BARCELONA
Café-da-manhã. Saída para city-tour panorâmico na cidade de BARCELONA conhecendo os
seus típicos e pitorescos lugares como a Sagrada Família de Gaudi, Passeio de Gracia, Praça
Catalunha, Las Ramblas, Montjuic, entre outros.
10° DIA (25/10 – Segunda-feira) BARCELONA / MONTSERRAT / ANDORRA
Café-da-manhã. Acerto de extras no hotel e saída com destino à Andorra – capital do principado
– situado em pleno Pirenéus, paraíso comercial da região. Pernoite
11° DIA (26/10 - Terça-feira) ANDORRA / MERITXELL / LOURDES
Café-da-manhã. Pela manhã, faremos visita ao Santuário de Nossa Senhora de Meritxell –
patrona do principado de Andorra. À tarde, prosseguiremos viagem por paisagens de grande
beleza por Pas de La Casa, Foix, Tarbes, até chegarmos em Lourdes – França onde faremos
acomodação em aptos duplos e triplos (Conforme reserva). Pernoite
12° DIA (27/10 - Quarta-feira) LOURDES / JACA / PAMPLONA
Café-da-manhã. Visita ao Santuário de Nossa Senhora de Lourdes, Rochedo de Massabeille e
casas onde viveu Santa Bernadete. Tempo livre para atividades religiosas. À tarde, acerto de
extras no hotel e saída com destino à Pamplona onde faremos acomodação em aptos duplos e
triplos (Conforme reserva)
13° DIA (28/10 – Quinta-feira) PAMPLONA / LOGROÑO / BILBAO
Café-da-manhã. Saída para city tour pela cidade nas margens do Rio Arga, com destaque para o
conjunto arquitetônico da Praça do Castelo a Igreja de São Saturnino sem esquecermos a capela
de São Fermin – Padroeiro das Grandes festas locais com as celebres largadas de touros. À
tarde, acerto de extras no hotel e saída com destino à Bilbao
14° DIA (29/10 – Sexta-feira) BILBAO / MADRID
Café-da-manhã. Acerto de extras no hotel e saída com destino à Madrid – Espanha. Manhã em
viagem com previsão de chegada às 14:00hs para fazermos acomodação em aptos duplos e
triplos (Conforme reserva). Restante do dia livre. Pernoite
15° DIA (30/10 – Sábado) MADRID / LISBOA / NATAL
Manhã livre para atividades independentes. Às 12h00 acerto de extras no hotel e saída com
destino ao Aeroporto Internacional de Madrid para embarque às 15h00 no voo TAP TP 1015 com
destino à Lisboa – Portugal. Tempo em conexão e reembarque às 17h00 no voo TAP TP 0005
com destino à Natal – Brasil. Previsão de chegada às 21h30. FIM DOS NOSSOS SERVIÇOS

NOSSO PACOTE INCLUI:







Circuito em transporte de turismo;
Traslados de chegada e saída;
Hospedagem em hotéis classe
turística com café da manhã;
Visitas guiada nas cidades
mencionadas em programa;
Guia acompanhante;
Seguro Viagem;



Bolsa Avellar Tour.

NOSSO PACOTE NÃO INCLUI:



Refeições
e
passeios
não
mencionados no programa;
Qualquer serviço não mencionado
acima.

VALOR POR PESSOA PARTE AÉREA VOANDO TAP (sujeito a reajuste sem prévio aviso):
 U$D 1.390,00 (Um Mil Trezentos e Noventa Dólares) podendo ser em até 05X nos cartões
Visa e Máster.
FORMA DE PAGAMENTO PARTE TERRESTRE:
 Em apto duplo: R$ 14.500,00;
 Cartão de crédito: Em até 10X de R$ 1.450,00 nos cartões Visa, Máster e Hiper;
 Cheque: 10 cheques de R$ 1.450,00.
INFORMAÇÕES E RESERVAS: AVELLAR TOUR: fone (84) 3221-2088 / 99988-8633
Site: www.avellartour.com.br
E-mail: avellartour@ig.com.br

