
Uma peregrinação 
incrível percorrendo 
santuários marianos 
da Europa combinada 
com belas paisagens, 
cidades, vales 
e montanhas. 
Espiritualidade, arte, 
história e belezas 
naturais no coração do 
continente europeu 
para uma experiência 
inesquecível.
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1° dia: São Paulo – Portugal 
Apresentação no aeroporto, tempo para as práti-
cas de embarque com destino a Lisboa. Refeições 
e pernoite a bordo.
2° dia: Lisboa - Fátima
Tempo para ingresso no país. Encontro com guia 
local para um tour panorâmico na cidade, a capi-
tal de Portugal conhecida como a Cidade das Sete 
Colinas. Almoço de boas-vindas e saída com desti-
no a Fátima (128Km). Acomodação no hotel. Jantar 
e pernoite em Fátima  
3° dia: Fátima 
Café da manhã. Dia dedicado ao Santuário. Tem-
po livre para preces pessoais. Almoço e jantar no 
hotel. Tempo para participar das celebrações no-
turnas no Santuário: procissão em honra a Nossa 
Senhora de Fatima. Pernoite. 
4° dia: Porto - Braga 
Café da manhã. Saída para Porto, a segunda cidade 
mais importante de Portugal. Tour panorâmico ob-
servando seus esplêndidos monumentos e pontes 
sobre o Rio Douro. Breve caminhada pelo centro 
histórico, patrimônio mundial da humanidade. Visi-
ta a Braga, uma das cidades cristãs mais antigas do 
mundo que possui um notável patrimônio religioso 
comparável a Roma. Visita ao Santuário Nossa Se-
nhora do Sameiro, a segunda mais venerada em 

Portugal, e ao Bom Jesus. Braga foi recentemente 
nomeada Patrimônio da Humanidade. Retorno a 
Fatima (cerca de 2 horas de viagem). Almoço du-
rante as visitas, jantar e pernoite em Fatima. 
5° dia: Santarém - Toulouse (França)  
Café da manhã e saída com destino ao aeropor-
to de Lisboa visitando durante o percurso a bela 
cidade de Santarém e a esplêndida Igreja  da 
Graça que em uma das capelas, abriga a sepul-
tura do descobridor do Brasil, Pedro Alvares Ca-
bral.  Breve parada na catedral dedicada a Nossa 
Senhora da Conceição com o incrível museu de 
arte sacra, uma jóia da arquitetura romano-gó-
tica de Portugal. Apresentação no aeroporto de 
Lisboa para continuar viagem para Toulouse. Ao 
chegar, encontro com o motorista do mini-bus 
para traslado a Lourdes (178Km). Jantar e pernoi-
te em Lourdes. 
6° dia: Lourdes (França)
Café da manhã. Dia dedicado ao Santuário onde 
se encontra a Gruta as Aparições no rochedo de 
Massabielle. No Santuário é imperdível o Banho de 
Lourdes e a Procissão das Velas que acontece to-
das as noites. Almoço e jantar no hotel, pernoite em 
Lourdes.
7° dia: Lourdes - Avignon (França - 499 km)
Café da manhã e saída em direção à bela Avignon, 
no sul da França. Almoço durante a viagem. Aco-
modação no hotel e tempo livre para caminhar 
pelas pitorescas ruas da cidade. Jantar e pernoite 
em Avignon. 
8° dia: Avignon - La Sallette (266 km 
pasando por Provença) – Sestriere (Alpes 
Italianos) 
Café da manhã e continuação da viagem com des-
tino ao Santuário de La Salette. Tempo para a visita 
e continuação da viagem com destino a Sestriere 
nos Alpes italianos. Oportunidade para admirar as 

belas paisagens durante o percurso. Almoço du-
rante a viagem, jantar e pernoite em Sestriere.    
9° dia: Turim (Itália) – La Porziuncula (Assis)
Café da manhã. Saida para Turim. Visita a Catedral 
que contém o Santo Sudário e continuação da via-
gem com destino a Assis. Chegada a Santa Maria 
Dos Anjos: tempo para visitar a Basilica e a Por-
ziuncola. Acomodação no hotel reservado. Almoço 
durante as visitas. Jantar e pernoite em Assis. 
10° dia: Assis - Roma 
Café da manhã. Visitas à Basilica de São Francisco 
com o túmulo do Santo, à Basilica de Santa Cla-
ra, onde se encontra o Crucifixo que falou a São 
Francisco. Continuação da viagem com destino a 
Roma (175 Km), acomodação no hotel, tempo para 
a visita da Basílica de São Pedro com o túmulo dos 
Papas. Almoço durante a viagem. Jantar e pernoi-
te em Roma. 
11° dia: Roma 
Café da manhã. Visita a Basílica de Santa Maria 
Maggiore onde o Papa Francisco se dirige para re-
zar antes de suas viagens fora de Roma. Encontro 
com guia local para um tour panorâmico da cida-
de, o coração do cristianismo. Visita à Fontana de 
Trevi, a mais  bela da Itália e tour panorâmico pela 
Roma Imperial: foros romanos, Coliseu. Visita op-
cional a Capela Sistina com tempo para compras 
pela cidade. Jantar e pernoite em Roma.  
12° dia: Encontro com o Papa (às quartas-
feiras) – Início da viagem de volta para o 
Brasil 
Café da manhã. Participação na audiência papal 
das quartas-feiras (se o Papa estiver em Roma). 
Breve tempo livre e visita de despedida a Basílica 
de São Paulo (extra muros). Saída para o aeroporto 
para o início da viagem de volta ao Brasil.  Almoço 
previsto durante as últimas visitas, jantar e pernoi-
te a bordo. Chegada no dia 13°.

Portugal, França, Itália / 13 dias      Lisboa -  Porto – Braga - Santarém – Fátima - (Portugal)  Lourdes – Avignon 
Nossa Senhora de La Salette (França) - Sestriere (Alpes) - Turim  - Assis -  Roma (Itália)
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