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PEREGRINAÇÃO A ROMA 
Canonização de Madre Carmen Sallés 

21 de outubro de 2012
Roteiro: Itália e Espanha 

 

 

 

 

 

 

Saída Prevista: 18 de Outubro de 2012 (Voando TAP Portugal) 

 

18 Out (Qui): BRASIL – ROMA 
Em horário determinado apresentação no Aeroporto 
Internacional de Guarulhos para embarque com 
destino a Roma, com conexão em Lisboa. Noite à 
bordo. 
 
19 Out (Sex): ROMA 
Chegada. Recepção no aeroporto e traslado ao hotel. 
À tarde saída para visita panorâmica à Roma Antiga, 
conhecendo a Ilha Tiberina e Trastevere, as colinas 
de Aventino e Palatino, Coliseu , Circo Máximo, Arco 
de Triunfo de Constantino, Teatro de Marcelo, e a 
famosa Praça de Veneza. Jantar e pernoite. 
 
20 Out (Sáb): ROMA 
Café da manhã no hotel. Logo após, saída para visita 
ao Museu do Vaticano, Capela Sistina e o interior da 
Basílica de São Pedro. 
Começamos visitando os Museus do Vaticano, os que 
foram os antigos palácios papais e o grande Pátio de 
La Piña, a Sala da Cruz, a Galeria dos Castiçais, a dos 
Tapetes, a dos Mapas, a Sala Sobiesky e a Imaculada, 
ao final entraremos na Capela Sistina, grande obra do 
maestro Michelangelo, com todos seus afrescos 
restaurados. Depois passaremos pela Basílica de São 
Pedro, ela se destaca pela imponente cúpula, obra de 
Michelangelo. Em seu interior conservam importantes 
tesouros, entre eles A “Pieta” de Michelangelo, e 
“Baldaquino” de Bernini, situado em cima da tumba 
de São Pedro e os monumentos fúnebres dos papas 
construídos através dos séculos por artistas ilustres.  
Terminamos na magnifica Praça de São Pedro. Em 
horário determinado, traslado ao local onde se 
realizará a vigília de oração com motivo da 
Canonização de Madre Carmen Sallés. Retorno ao 
hotel. Jantar e pernoite. 
 
 
 

21 Out (Dom): ROMA 
Café da manhã. Em horário determinado traslado à 
Basílica de São Pedro, onde será realizado a 
Canonização de Madre Carmen Sallés, almoço de 
confraternização. 
À tarde seguiremos desfrutando das maravilhas que 
Roma nos oferece. Realizaremos uma visita a uma 
Catacumba, um passeio maravilhoso pelas origens de 
Roma Cristã. Visitaremos São João de Latrão, retorno 
ao hotel, jantar e pernoite. 
 
22 Out (seg) ROMA – BARCELONA (Em avião) 
Café da manhã. Em horário determinado traslado 
para participar da Missa em Ação de Graças pela 
Canonização de Madre Carmen Sallés. Logo após, 
saída para o aeroporto para embarque com destino a 
Barcelona. Chegada. Recepção e traslado ao hotel. 
No trajeto faremos um city tour panorâmico, 
percorrendo os principais pontos de atração turística 
da cidade, como as Ramblas, o Bairro Gótico, a Igreja 
da Sagrada Família e a Vila Olímpica. Jantar e 
acomodação. 
 
23 Out (Ter): BARCELONA – VIC – BARCELONA 
Café da manhã. Logo após saída para visita a 
localidade de Vic, caracterizada por possuir um dos 
conjuntos medievais mais sugestivos da Catalunha e o 
lugar onde nasceu  Madre Carmen Sallés y 
Barangueras no dia 9 de abril de 1848. Passearemos 
por diferentes lugares por onde passou  Madre 
Carmen Sallés. Logo após regresso a Barcelona. 
Jantar e pernoite. 
 
24 Out (Qua): BARCELONA – ZARAGOZA – BURGOS 
Café da manhã. Logo após saída em direção à 
Zaragoza, cidade que oferece a seus visitantes um 
rico patrimônio histórico-artístico, fruto de seus mais 
de dois mil anos de história. Iberos, romanos, 
muçulmanos, judeus e cristãos deixaram marcas pela  
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Capital fazendo dela a merecedora do título «Cidade 
das Quatro Culturas». Chegada. Visita à famosa 
Basílica do Pilar, um dos santuários mais importantes 
do mundo católico. É também o centro artístico que 
reúne as obras de grande valor e de diferentes 
épocas. 
O Templo atual é um edifício barroco que começou a 
ser construído em 1681. Rodeado por 4 torres e sua 
fachada principal neoclássica. Almoço. Logo após, 
saída para Burgos. Chegada e visita à cidade. 
Toda a cidade tem lugares, praças e ruas com 
aspecto  singular e beleza ressaltada, tanto por seus 
monumentos, entre os quais se destacam: sua 
Catedral, um dos mais belos monumentos da arte 
gótica e ser declarada pela U.N.E.S.C.O. como bem 
cultural e Patrimônio Mundial em 1984. O Mosteiro de 
(las Huelgas), mosteiro cisterciense fundado pelo Rei 
Alfonso VIII em 1187, pelas inúmeras igrejas que a 
cidade possui como: Santo Estevão, São Gil, São 
Nicolás e Santa Agueda; como pelos charmosos 
parques. Visitaremos a Casa da Congregação, lugar 
onde foi fundada, por  Madre Carmen Sallés ,em 7 de 
dezembro de 1892, a Congregação de Religiosas 
Concepcionistas Missionárias do Ensino. Jantar e 
pernoite. 
 
25 Out (Quin): BURGOS – MADRI 
Café da manhã. Saída para visita aos locais de 
interesse da Congregação. Almoço. Logo após, saída 
com destino a Madri. 
Chegada. Jantar e pernoite. 
 
26 Out (Sex): MADRI 
Café da manhã. Saída para um city tour pela cidade 
de Madri, através das mais importantes avenidas, 
praças e edifícios de Madri. A cidade oferece os mais 
variados contrastes a seus visitantes, desde a Madri 
dos Borbons, Austrias, Isabelino e Contemporâneo, 
elegantes praças como a de Oriente, Espanha, Porta 
do Sol, Cibeles, Netuno, Atocha, Porta de Alcalá, 
Colombro e avenidas como a Gran Vía, Calle Alcalá e 
Parque do Retiro; também surpreende o novo em 
Madri com seus modernos edifícios, jardins, amplas 
avenidas, Passeio da Castelhana até chegar a Praça 
de Castilha (Porta de Europa). Pernoite.  
 
27 Out (Sáb): MADRI- BRASIL 
Café da manhã. Em horário determinado traslado ao 
aeroporto para embarque com destino ao Brasil. 
 
28 Out (Dom): BRASIL 
Chegada. 
Agradecemos por escolher a Marktur. 
 
 
PREÇO INCLUI: 
 
 Bilhete aéreo, em classe econômica, conforme o 

roteiro; 
 Hotéis de primeira categoria e turística superior 

(/4*), com Meia Pensão (café da manhã e 
jantar); 

 
 

 Ônibus de luxo com ar condicionado em todo o 
roteiro; 

 Guias locais falando português (ou espanhol); 
 Todos os passeios e visitas mencionados no 

roteiro; 
 Traslados dos aeroportos aos hotéis e vice-versa, 

conforme mencionado no roteiro; 
 Bolsa de viagem, etiquetas de bagagem, capa de 

passaporte e lenço Marktur; 
 Seguro de viagem. 
 
PREÇO NÃO INCLUI: 
 
 Preço exclui quaisquer serviços que não estejam 

expressamente mencionados na programação; 
 Documentação e/ou vistos; 
 Bebidas durante as refeições; 
 Comidas não mencionadas; 
 Taxas de embarque nos aeroportos no Brasil e no 

exterior (EUR 120,00); 
 Passeios locais opcionais; 
 Extras de caráter pessoal (telefone, gorjetas, 

lavanderia, etc.); 
 Café da manhã e/ou refeições servidas no 

apartamento. 
 

PREÇO SUJEITO A ALTERAÇÃO, SEM PRÉVIO AVISO: 
O preço do programa constante neste folheto está 
publicado em Euros e foi calculado por ocasião de sua 
cotização (Maio/2012). 
Está, por conseguinte, sujeito a alteração em razão 
de variação cambial ou outros fatores. O preço 
também foi calculado para saída mínima de 30 
passageiros pagantes. 
 
PAGAMENTOS: 
 
O Roteiro poderá ser parcelado sem juros, conforme 
abaixo: 
- Em 05 vezes, s/juros, com 1º pagamento em 
Jun/2012 (05 vezes de 492,00 euros ); 
- Em 04 vezes, s/juros, com 1º pagamento em 
Jul/2012 (04 vezes de 615,00 euros); 
- Em 03 vezes, s/juros, com 1º pagamento em 
Ago/2012 (03 vezes de 820,00 euros ). 
 
OBS: O parcelamento sem juros poderá ser efetuado 
através de boletos bancários, com valores em euros 
que serão convertidos em Reais, ao câmbio do dia do 
pagamento (conforme publicado no site da Mark Tur). 
 

Preço por pessoa, em 
apartamento Duplo: EUR 

2.340,00 (Euros) 
 

Taxas de Embarque e Seguro: 
EUR 120,00 (Euros) p/ pessoa 
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Extensão: Portugal 

 
27 Out ( Dom) – Madri/ Lisboa 
Chegada. Recepção e traslado ao hotel. Logo após 
faremos uma visita panorâmica à cidade. Iniciando no 
bairro da Baixa, reconstruído após o grande 
terremoto de 1755. Apreciaremos Praça do Rossio, o 
Teatro Nacional, a Estação de Comboios, além de 
restaurantes, tradicionais cafés e a Rua Augusta, que 
liga o Rossio à imponente Praça do Comércio. Em 
Alfam, apreciaremos antigas construções e 
visitaremos a Igreja de Santo Antônio de Lisboa e a 
Catedral. No famoso bairro de Belém, ponto de onde 
partiam as caravelas, encontraremos a Torre de 
Belém e o Padrão dos Descobrimentos (Monumento ao 
Infante D. Henrique), homenagem aos heróis da 
navegação portuguesa. 
Passaremos pelo Mosteiro dos Jerônimos, onde 
poderemos visitar os túmulos de Vasco da Gama e de 
Camões e passagem pela Ponte 25 de Abril. Jantar e 
pernoite no hotel. 
 
28 Out (Seg) – Lisboa/Fátima 
Café da manhã no hotel, e saída para visita ao 
Santuário, local das aparições da Mãe de Jesus aos 
três pastorinhos. Visita à Capela das Aparições, com 
possibilidade de participação na missa do local, e 
visita à basílica. À tarde visitaremos Aljustrel e 
Valinhos, local da moradia dos pastores e  
onde Nossa Senhora apareceu a eles no dia 19 de 
Agosto de 1917. Retorno ao hotel para jantar e 
pernoite. Possibilidade, para os que desejarem, de 
participação no rosário e procissão das velas, no 
Santuário. 
 
29 Out (Ter) – Fátima/Lisboa 
Café da manhã no hotel, à tarde, regresso a Lisboa. 
Jantar e pernoite. 
 
 
 
 
 

 
30 Out (Qua) - Lisboa / Brasil 
Em horário determinado, faremos nosso traslado para 
o aeroporto de Lisboa para embarque com destino ao 
Brasil. 
 

Preço por pessoa, em 
apartamento Duplo: EUR 

450,00 (Euros) 

 

Basílica de Nossa Senhora de Fátima ‐ Portugal


