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DIAS

O MELHOR DO BRASIL
Com especial visita ao
Santuário de Nossa Senhora da Aparecida,
Cataratas de Foz de Iguaçu e
Rio de Janeiro, cidade maravilhosa.

6 A 15 DE NOVEMBRO DE 2018

UNIDADE PASTORAL DE
SÃO JULIÃO DA BARRA E NOVA OEIRAS
Acompanhados pelo Padre Nuno Westwood

LUGARES

INSCRIÇÕES ATÉ 30 DE JUNHO DE 2018

LIMITADOS
RESERVE JÁ

São Julião da Barra - 214 423 266
Nova Oeiras—214 431 876
Email: oeirasup@gmail.com ou padre.nuno@gmail.com

O SEU LUGAR

ITINERÁRIO DE VIAGEM

DIA 6/11 (Ter.) - NOVA OEIRAS e SÃO JULIÃO DA BARRA / LISBOA / BELO HORIZONTE
Comparência juntos às Igrejas de Nova Oeiras e São Julião da Barra em hora a indicar. Transporte para o aeroporto
de Lisboa. Comparência junto ao balcão da Geostar pelas 8h00 e assistência nas formalidades de embarque por um
delegado da agência de viagens. Par=da em voo TAP às 10h00 com des=no a Belo Horizonte. Chegada às 17h30
(hora local) e formalidades de desembarque. Assistência pelo nosso representante no des=no e transporte para o
hotel. Jantar e alojamento no hotel.

DIA 7/11 (Qua.) - BELO HORIZONTE / MARIANA / OURO PRETO
Pequeno almoço no hotel e início de uma visita panorâmica à cidade de Belo Horizonte, com destaque para a Praça
da Liberdade, centro polí=co e administra=vo com os ediBcios neoclássicos, arte nova e modernistas do famoso
arquiteto Oscar Niemeyer, a Praça do Papa, a Igreja de S. Francisco, na Pampulha, obra de Oscar Niemeyer, com as
pinturas de Por=nari. Almoço em restaurante local. De tarde, con=nuação para Mariana, nome de Dª. Maria Ana,
mulher de D. João V. Chegada e visita à Igreja de S. Francisco, construída entre 1762 e 1794, a Sé Catedral e a Igreja
de Nossa Senhora do Carmo (Celebração da Eucaris>a em hora e local a indicar). Con=nuação para Ouro Preto.
Jantar em restaurante local e alojamento no hotel.

DIA 8/11 (Qui.) - OURO PRETO / CONGONHAS / TIRADENTES
Pequeno almoço no hotel. De manhã, início da visita de Ouro Preto com destaque para a Igreja de S. Francisco de
Assis, obra-prima do período rococó, construída em 1776, com obras do mestre aleijadinho e do Mestre Manuel da
Costa Atahyde. A Igreja Nossa Senhora do Pilar, expressão máxima do barroco, que alberga desde o ano 2000 o
Museu de Arte Sacra e o Museu de Mineralogia. Almoço em restaurante local. Saída para Congonhas, cidade
fundada pelos portugueses por volta do ano de 1700, onde destacamos a Basílica do Bom Jesus de Matosinhos, com
a sua escadaria ornamentada pelos Profetas do Aleijadinho e a fachada inspirada na Igreja do Senhor da Cruz de
Barcelos. Con=nuação para Tiradentes. Jantar em restaurante local e alojamento no hotel.

DIA 9/11 (Sex.) - TIRADENTES / SÃO JOÃO DEL REY / TIRADENTES
Pequeno almoço no hotel e início do passeio no comboio na Maria Fumaça até São João del Rey, cidade com nome
em honra de D. João V, rei de Portugal. Início da visita com destaque para a Igreja de S. Francisco, construída em
1774, obra do Mestre Aleijadinho António Francisco Lisboa e expoente do melhor rococó da época e a Igreja Matriz
da Nª. Sª. do Pilar, cujo interior apresenta talhas e pinturas barrocas e a rua direita. Almoço durante as visitas.
Regresso a Tiradentes, cidade localizada no Estado de Minas Gerais e que possui um importante património arNs=cocultural. Destaque para a Igreja de Santo António, cuja fachada foi desenhada pelo Mestre Aleijadinho, Altar-Mor e a
Caixa do Órgão, um dos mais bonitos exemplos do barroco brasileiro. Jantar e alojamento no hotel.

DIA 10/11 (Sáb.) - TIRADENTES / APARECIDA
Pequeno almoço no hotel e saída para Aparecida, onde chegaremos para almoço. De tarde, visita ao Santuário de
Nossa Senhora da Aparecida (Celebração da Eucaris>a). A Catedral Basílica de Nossa Senhora da Conceição
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Aparecida, também conhecida como Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida, é um templo religioso católico
localizado no município brasileiro de Aparecida. É o maior templo católico do Brasil e o segundo maior do mundo,
menor apenas que a Basílica de São Pedro, no Va=cano. A estrutura foi solenemente sagrada em 4 de julho de 1980,
pelo Papa João Paulo, quando ele visitou o Brasil pela primeira vez. Em 1984, a Conferência Nacional dos Bispos do
Brasil elevou a nova basílica a Santuário Nacional. Em novembro de 2016, por decreto do Papa Francisco, a Basílica
foi elevada à dignidade de igreja-catedral da Arquidiocese de Aparecida, Ntulo transferido da igreja de Santo
António, em Guara=nguetá. Localiza-se no centro da cidade, tendo como acesso a "Passarela da Fé", que liga a
basílica atual com a an=ga, ambas visitadas pelos peregrinos. Jantar e alojamento no hotel.

DIA 11/11 (Dom.) - APARECIDA / RIO DE JANEIRO
Pequeno almoço no hotel. Celebração da Eucaris>a no Santuário de Nossa Senhora da Aparecida. Saída para o Rio de
Janeiro. Chegada e almoço em restaurante local. De tarde, início da visita panorâmica da cidade do Rio de Janeiro,
com visita ao Pão de Açúcar, onde faremos a subida de teleférico para alcançar o morro de onde se tem uma vista
panorâmica espetacular sobre a cidade do Rio de Janeiro com a baía de Guanabara, Copacabana, Urca, Botafogo e
Flamengo. Instalação no hotel. Jantar e e alojamento no hotel.

DIA 12/11 (Seg.) - RIO DE JANEIRO
Pequeno almoço no hotel. Con=nuação das visitas do Rio de Janeiro, com a subida de comboio que nos levará até ao
Monte do Corcovado, onde se encontra a estátua de Cristo Redentor com os seus 40 metros de altura e situado a
uma al=tude de 710 metros, e que foi inaugurado em 1931 e de onde se tem uma magniﬁca vista de toda a cidade,
suas praias e morros. Almoço em restaurante local. De tarde, tempo livre para visitas ou passeios de carácter
pessoal. Em hora a indicar jantar em restaurante Jpico. Regresso ao hotel e alojamento.

DIA 13/11 (Ter.) - RIO DE JANEIRO / FOZ DE IGUAÇU
Pequeno almoço no hotel. Transporte ao aeroporto e embarque em voo domés=co com des=no a Foz de Iguaçu.
Chegada e transporte para almoço em restaurante local. Da parte da tarde visita das Cataratas do lado brasileiro.
Jantar e alojamento no hotel.

DIA 14/11 (Qua.) - FOZ DE IGUAÇU / SÃO PAULO / LISBOA
Pequeno almoço. Visita das Cataratas do lado argen>no. Almoço em restaurante local e em hora a indicar par=da
para o aeroporto. Saída do voo com des=no a São Paulo. Chegada a São Paulo, novas formalidades de embarque e
con=nuação com des=no a Lisboa às 23h25. Noite a bordo.

DIA 15/11 (Qui.) - LISBOA / SÃO JULIÃO DA BARRA e NOVA OEIRAS
Chegada a Lisboa às 11h15, formalidades de desembarque e transporte para as Igrejas e São Julião da Barra e Nova
Oeiras.

Fim da Viagem.
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Preço por Pessoa:

Quarto duplo (mínimo de 35 par=cipantes)
Quarto duplo (mínimo de 30 par=cipantes)
Quarto duplo (mínimo de 25 par=cipantes)
Suplemento para Quarto Individual

………………..………………………………………………..……….
………………..………………………………………………..……….
………………..………………………………………………..……….
………………..………………………………………………..……….

3 190,00 €
3 290,00 €
3 390,00 €
590,00 €

Condições da Viagem

Documentos Importantes para a Viagem
•
PASSAPORTE, com validade mínima de 6 meses;
Serviços Incluídos:
Transporte priva>vo da Igreja de Nova Oeiras e São Julião da Barra para o aeroporto e vice-versa;
•
Passagem aérea em voos regulares em classe turís=ca;
•
Taxas de aeroporto, segurança e combusNvel;
•
Transporte em autocarros de turismo dos aeroportos aos hotéis e vice-versa;
•
Circuito em autocarro priva>vo de turismo com ar condicionado;
•
Estadia em hotéis / pousadas de primeira categoria 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, orientadas por guias locais;
•
Guia Acompanhante durante todo circuito terrestre (de Belo Horizonte até ao Rio de Janeiro)
•
Seguro de Assistência de Acidentes em Viagem;
•
Trolley de Viagem GeoStar.

•

Serviços não Incluídos
•
Bebidas às refeições, refeições especiais e não mencionadas, 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.

NOTA: Para garan=r a sua par=cipação na viagem, deverá até à data limite de inscrições entregar o bole=m de
inscrição devidamente preenchido, bem como a sinalização solicitada.
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