Quarto duplo (mínimo de 40 par/cipantes)
Suplemento para Quarto Individual

............................................
............................................

950,00 €
180,00 €

PEREGRINAÇÃO MARIANA

8

DIAS

Preço por pessoa

Condições de viagem

Documentos Importantes para a Viagem:
•
Cartão de Cidadão ou Bilhete de Iden dade (válido para a viagem);

No Centenário das Aparições de Fá/ma, a Unidade Pastoral propõe
uma Peregrinação pelos lugares Marianos da Península Ibérica e
Lourdes. Será uma peregrinação em espírito de oração.

Serviços Incluídos:
•
Circuito em autocarro priva vo de turismo com ar condicionado;
•
Estadia em hotéis de primeira categoria / turis ca, em quarto (escolhido) com banho ou
duche;
•
Refeições de acordo com o presente programa de viagem (menú ﬁxo);
•
Excursões e visitas de acordo com o presente programa;
•
Nos diversos locais marianos a visitar teremos tempos de Oração / Celebração da Eucaris a
em Santuário de Nossa Senhora da Conceição de Vila Viçosa, Santuário de Nossa Senhora
del Rocío, Mosteiro Real de Santa Maria de Guadalupe, Catedral-Basílica de Nossa
Senhora do Pilar, Mosteiro Benedi no de Montserrat, Santuário de Torreciudad,
Santuário de Nossa Senhora de Lourdes, Santuário da Virgem de Covadonga, Catedral de
Santa Maria de León, Santuário do Sameiro e na Capela das Aparições em Fá ma;
•
Entradas pagas no Mosteiro de Nossa Senhora de Guadalupe, Santuário de Montserrat e
Catedral de Léon;
•
Acompanhante da agência durante todo o circuito;
•
Seguro MAPFRE de Assistência de Acidentes em viagem;
•
Saco de viagem Geostar.
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Serviços não Incluídos:
•
Bebidas às refeições, refeições especiais e não mencionadas, gra/ﬁcações a guias e
motoristas, bagageiros, entrada em museus e monumentos quando não esteja explícito a
visita do interior, extras de carácter pessoal e o que não esteja devidamente especiﬁcado
no presente programa.
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UNIDADE PASTORAL
DE S. JULIÃO DA BARRA E NOVA OEIRAS
Acompanhados pelo Padre Nuno Westwood

LUGARES
LIMITADOS
RESERVE JÁ
O SEU LUGAR

Informações e inscrições:
S. Julião da Barra: 214 423 266
Nova Oeiras: 214 431 876
Email: oeirasup@gmail.com ou padre.nuno@gmail.com

ITINERÁRIO DE VIAGEM

ITINERÁRIODE
DEVIAGEM
VIAGEM
ITINERÁRIO

DIA 04/10 (Qua.) – NOVA OEIRAS e S. JULIÃO DA BARRA / VILA VIÇOSA / EL ROCIO / SEVILLA
Comparência junto às Igrejas de Nova Oeiras e São Julião da Barra pelas 05h30 e par/da em
direção a Vila Viçosa. Chegada e tempo para oração no Santuário de Nossa Senhora da
Conceição de Vila Viçosa. Também conhecido por Solar da Padroeira, por nele se encontrar
a imagem de Nossa Senhora da Conceição, padroeira de Portugal. Prosseguimos viagem em
direção ao Santuário de Nossa Senhora del Rocío (Espanha). Almoço no percurso. Chegada ao
Santuário de Nossa Senhora del Rocio (Celebração da Eucaris a). O Santuário ergue-se num
lugar mágico, para onde acorrem todo o ano milhares de peregrinos de grande devoção
mariana. Con/nuação para Sevilha. Jantar e alojamento no hotel.

DIA 08/10 (Dom.) – BARBASTRO / LOURDES
Pequeno almoço no hotel e partida para Lourdes. Chegada e instalação no hotel. Almoço. De
tarde, visita do complexo do Santuário de Nossa Senhora de Lourdes, com especial destaque
para a Basílica e a Gruta da Aparição. A fama de Lourdes como grande centro religioso data
de há cerca de 150 anos. A 11 de Fevereiro de 1858, Bernade@e Soubirous (1844 - 1879), ﬁlha
do moleiro da povoação, teve aos 14 anos de idade uma visão da Virgem, que lhe apareceu
na Gruta Massabielle como a Imaculada Conceição; a visão repe/u-se por 18 ocasiões. Logo
na primeira aparição, começaram a produzir-se os primeiros feitos milagrosos. Jantar e
alojamento no hotel. À noite possibilidade de par/cipar na Procissão das Velas.

DIA 05/10 (Qui.) - SEVILLA / GUADALUPE / MADRID
Pequeno almoço no hotel. Par/mos com des/no a Guadalupe, onde visitaremos o Mosteiro
Real de Santa Maria de Guadalupe (Celebração da Eucaris a). Considerado Património
Mundial pela UNESCO em 1993, foi mandado construir pelo rei Afonso XI de Castela em 1340.
Desde a sua construção que foi conver/do num dos principais centros de peregrinação da
península Ibérica. Da sua fachada salientam-se as portas de bronze que dão acesso ao
ediWcio, no seu interior sobressaem os claustros, um deles gó/co e o outro mudéjar. Em
frente ao Mosteiro encontra-se o an/go hospital de São Joao Ba/sta, que data do século XV,
atual parador de turismo. Almoço em restaurante local. Após esta refeição, con/nuação da
viagem até Madrid. Jantar e alojamento no hotel.

DIA 09/10 (Seg.) – LOURDES / COVADONGA
Pequeno almoço no hotel. Partida em direção a Covadonga. Paragem para almoço no
caminho. Chegada a Covadonga e visita do Santuário da Virgem de Covadonga (Celebração
da Eucaristia). Construído em 1877, situado ao abrigo dos Picos da Europa, local ligado à
Reconquista Cristã da Península, na famosa Batalha de Covadonga, quando no Verão de
722, os cristãos da Hispânia, comandados por Pelágio, venceram os Mouros. Jantar e
alojamento no hotel.

DIA 06/10 (Sex.) – MADRID / ZARAGOZA / MONTSERRAT
Pequeno almoço no hotel. Par/da em direção a Zaragoza. Chegada e almoço em restaurante
local. Da tarde, visita da Catedral-Basílica de Nossa Senhora do Pilar (Celebração da
Eucaris a). Este é o primeiro templo mariano da cristandade, porque segundo a tradição
cristã, a Virgem Maria apareceu em carne mortal em Zaragoza numa coluna chamada "el
Pilar" no ano de 40. Prosseguimos em direção a Montserrat. Jantar e alojamento no hotel.
DIA 07/10 (Sáb.) – MONTSERRAT / TORRECIUDAD / BARBASTRO
Pequeno almoço no hotel. Celebração da Eucaristia na Igreja do Mosteiro. Este é um
Mosteiro Beneditino que abriga a famosa imagem de Nossa Senhora do Monte Serreado, a
padroeira da Catalunha. Os monges dedicam-se principalmente à oração, ao estudo e ao
acolhimento dos peregrinos, fazendo deste lugar um centro de encontro, oração e cultura.
Almoço no hotel. Da tarde, seguimos viagem até Torreciudad. Chegada e visita do Santuário
de Torreciudad, dedicado à Virgem Maria. A sua construção foi promovida por S. José María
Escrivá, fundador da Opus Dei. Tempo de oração no Santuário. Em hora a indicar
localmente saída para Barbastro. Jantar e alojamento no hotel.
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DIA 10/10 (Ter.) – COVADONGA / LEÓN / BRAGA
Pequeno almoço no hotel. Partida em direção a León. Chegada e visita da Catedral de Santa
Maria de León (Celebração da Eucaristia), impressionante monumento em estilo gótico.
Almoço em restaurante local. Continuação em direção a Braga. Chegada ao final da tarde e
instalação no hotel. Jantar e alojamento no hotel.
DIA 11/10 (Qua.) – BRAGA / FÁTIMA / S. JULIÃO DA BARRA E NOVA OEIRAS
Pequeno almoço no hotel. De manhã, subida da colina onde se ergue o Santuário do Bom
Jesus do Monte, um importante local de peregrinação. Este santuário é considerado um dos
mais belos de Portugal. A igreja neoclássica, rodeada por magníﬁcos jardins, foi projetada por
Carlos Amarante em ﬁnais do século XVIII. A famosa escadaria barroca serpenteia até à igreja,
com encantadoras fontes e estátuas ao longo do percurso. Por detrás, encontra-se o Monte
do Sameiro, onde uma estátua colossal de Nossa Senhora vigia atenta a cidade (Celebração
da Eucaris a). Par/da para Fá ma e almoço durante o percurso. À chegada ao Santuário de
Fá ma e em sintonia com as comemorações do Centenário das Aparições de Fá ma,
par/ciparemos no Terço na Capelinha das Aparições. Em hora a indicar, regresso à Igreja de
São Julião da Barra e Nova Oeiras. Fim da peregrinação.
FIM DA VIAGEM
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