SANTUÁRIOS MARIANOS
PORTUGAL – ESPANHA – FRANÇA - ITÁLIA
ORIENTAÇÃO ESPIRITUAL

PADRE LINDOMAR DOS SANTOS e PADRE RAFAEL CONTINI
DIOCESE DE PRESIDENTE PRUDENTE - SP
Lisboa - Óbidos – Valinhos - Fátima - Coimbra - Porto - Braga -Santiago de Compostela - Bilbao
Lourdes - Paray-Le-Monial - Lá Salete – Turim - Assis - Cássia - Roma

SAÍDA PREVISTA: 18/JULHO/2022 - 20 DIAS
ROTEIRO DIA A DIA
01º DIA – 18/07/2022 – (SEG) - SÃO PAULO / LISBOA
Jantar a bordo.
Apresentação direta ao Aeroporto Internacional Gov. André Franco Montoro (Guarulhos –
São Paulo) e encontro com representante SET TOURS para embarque em voo com destino
a Lisboa.
02º DIA – 19/07/2022 – (TER) - 03/07 – (DOM) – LISBOA
Café da manhã a bordo e jantar no hotel de Lisboa.
Chegada, recepção no aeroporto e traslado ao hotel. Acomodação. À tarde, visita
panorâmica da cidade, incluindo: Mosteiro dos Jerônimos, Torre de Belem, Monumentos
aos Descobridores, Rio Tejo, Praça do Comércio e Igreja do nascimento de Santo Antônio.
Missa de abertura da peregrinação. Retorno ao hotel.

Café da manhã e jantar no hotel.
Despertar e saída para participara da missa na Gruta das Aparições. Retorno ao hotel para
o café da manhã. Tempo livre para as atividades do santuário. Lembrando que todos os dias
a tarde é realizada a procissão com benção dos enfermos e a noite a procissão das velas.
11º DIA – 28/07/2022 – (QUI) – LOURDES / PARAY-LE-MONIAL (673Km)
Café da manhã em Lourdes e Jantar em Paray Le Monial.
Dia inteiro de viagem até o Santuário do Sagrado Coração de Jesus em Paray Le Monial.
Chegada e acomodação no hotel.
12º DIA – 29/07/2022 – (SEX) – PARAY-LE-MONIAL
Café da manhã e jantar.
Pela manhã, informações sobre o Santuário, incluindo tumulo de Santa Margarida Alacoque
com missa privada do grupo. Depois, tempo livre na Capital Mundial do Sagrado Coraçlão
de Jesus.

03º DIA – 20/07/2022 – (QUA) – LISBOA / OBIDOS / VALINHOS / FÁTIMA (126Km)
Café da manhã no hotel de Lisboa e jantar em Fátima.
Saída em ônibus para Fátima. No percurso, visita à cidade medieval de Óbidos com breve
tempo livre para passear pelas pitorescas ruas da pequena cidade amuralhada. Depois,
Valinhos onde moravam os três pastorzinhos: Lucia, Francisco e Jacinta. Chegada em Fátima
e breve visita de reconhecimento do Santuário de Nossa Senhora de Fátima.

13º DIA – 30/07/2022 – (SAB) – PARAY-LE-MONIAL / LA SALETE (319Km)
Café da manhã e jantar.
Saída em ônibus para La Salete, mais um Santuário de Nossa Senhora há 1.800 metros de
altitude, em uma montanha. Chegada e breve visita ao Santuário com toda a história da
aparição. Missa particular do grupo. Acomodação no hotel.

04º DIA – 21/07/2022 – (QUI) - FÁTIMA
Café da manhã e jantar no hotel.
Pela manhã saída para o Santuário para missa reservada do grupo. Logo depois, tempo livre
para aproveitar as diversas atividades, confissões, adoração do Santíssimo, visita aos
túmulos dos pastorzinhos, visita à Capela das Aparições, etc. Após o jantar, o grupo será
orientado a participar da belíssima Procissão das Velas com a oração do Terço Internacional.

14º DIA – 31/07/2022 – (DOM) – LA SALETE / TURIM (243Km)
Café da manhã no hotel e jantar a bordo.
Após café da manhã, saída para Turim em território Italiana. Chegada e visita aa Igreja onde
está guardado o Santo Sudário. (Não podemos garantir que o mesmo estará exposto para
visitação). Depois de assistirmos a um vídeo explicativo do local, teremos a missa (como se
trata de um domingo, talvez a missa seja concelebrada com os padres locais). Acomodação
no hotel.

05º DIA – 22/07/2022 – (SEX) – FÁTIMA / COIMBRA / PORTO / BRAGA (246km)
Café da manhã em Fátima e Jantar e Braga.
Após café da manhã saída para Braga. No caminho, visita à Coimbra com o convento que
abriga o túmulo de Santa Isabel (a Rainha Santa). Missa do grupo. Depois, cidade do Porto
com breve panorâmica e tempo livre na ribeirinha (às margens do Rio D’Oro. Chegada em
Braga ao final do dia. Acomodação no hotel.

15º DIA – 01/08/2022 – (SEG) – TURIM / ASSIS (589Km)
Café da manhã em Turin e jantar em Assis.
Saída pela manhã para Assis. Dia inteiro de viagem. Chegada e visita à Basílica de Santa
Maria dos Anjos (local do nascimento da Ordem Franciscana). Missa privada do grupo no
convento franciscano. Acomodação no hotel em Santa Maria dos Anjos.

06º DIA – 23/07/2022 – (SAB) – BRAGA / SANTIAGO DE COMPOSTELA (188Km)
Café da manhã em Braga e jantar no hotel em Santiago.
Pela manhã, visita aos Santuários de San Sameiro de Bom Jesus de Braga. Missa privada do
grupo. Logo depois, continuação da viagem para Santiago de Compostela, atravessando a
fronteira Portugal / Espanha. Chegada e acomodação no hotel.
07º DIA – 24/07/2022 – (DOM) – SANTIAGO DE COMPOSTELA
Café da manhã e jantar no hotel.
Pela manhã, visita com guia local do centro histórico. Ao terminal a visita, participação na
Missa dominical da catedral de Santiago. Tarde livre para passeios a gosto pessoal.
Acomodação no hotel.
08º DIA – 25/07/2022 – (SEG) – SANTIAGO DE COMPOSTELA / BILBAO (580km)
Café da manhã em Santiago e jantar em Bilbao.
Saída para dia de viagem em ônibus para Bilbao. Chegada e acomodação. Tempo livre.
09º DIA – 26/07/2022 – (TER) – BILBAO / LOURDES (295Km)
Café da manhã em Bilbao e jantar em Lourdes.
Saída para Lourdes já em território Francês. Chegada e acomodação no hotel. Breve tour de
reconhecimento do Santuário de Nossa Senhora de Lourdes, incluindo a Gruta das Aparições
de Maria. Logos depois, missa privada do grupo. A noite, após o jantar, orientação para
participar da Procissão das Velas.
10º DIA – 27/07/2022 – (QUA) – LOURDES

16º DIA – 02/08/2022 – (TER) – ASSIS
Café da manhã e jantar no hotel.
Visita à Assis, incluindo Igreja de Santa Clara, Igreja de São Francisco e local onde está o
túmulo do Beato Carlo Acutis. Missa privada do grupo. Tarde livre no centro de Assis.
Retorno ao hotal e acomodação.
17º DIA – 03/08/2022 – (QUA) – ASSIS / CÁSSIA / ROMA (221Km)
Café da manhã em Assis e jantar em Roma.
Saída para Roma. No caminho, visita ao Santuário de Santa Rita de Cassia. Missa privada do
grupo. Chegada em Roma no final da tarde. Acomodação.
18º DIA – 04/08/2022 – (QUI) – ROMA
Café da manhã e jantar no hotel.
Manha de visitas incluindo Basílica de São Pedro e Basílica de Santa Maria Maior.
19º DIA – 05/08/2022 – (SEX) – ROMA / SÃO PAULO
Café da manhã no hotel e jantar a bordo do avião.
Café da manhã e tempo livre. Acomodação no hotel prevista até às 11hrs. À tarde, traslado
ao aeroporto para embarque em voo com destino à São Paulo, fazendo conexão em Lisboa.
20º DIA – 06/08/2022 – (SAB) – SÃO PAULO
Café da manhã a bordo.
Chegada pela manhã. Depois dos tramites legais de retorno e recolhimento de bagagem,
Fim de nossos serviços.

“O MEU IMACULADO CORAÇÃO SERÁ O TEU REFUGIO E O CAMINHO QUE TE CONDUZIRÁ ATÉ DEUS.”
SET TOURS VIAGENS E TURISMO LTDA. – SÃO PAULO – CELULAR / WHATSAPP (11) 98312-3057

CONDIÇÕES ESPECÍFICAS DESTE ROTEIRO
PREÇO INCLUI: Passagem aérea nos trechos do roteiro em classe econômica saindo de São Paulo / Hotéis categoria turística superior (apartamentos para duas
pessoas). / Traslados com assistências em português / Ônibus de turismo com guia acompanhante durante toda a viagem / Guia local em Santiago, Assis e Roma.
/ Coordenador SET VIAGENS, saindo de São Paulo com o grupo / Taxas de Embarque / Refeições conforme citado no programa / Entradas conforme programa /
Cartão de assistência ao passageiro (seguro viagem) / Taxas de turismo em Itália / Gorjetas para guias e motoristas / kit viagem.
PREÇOS NÃO INCLUEM - Documentação pessoal (passaporte e vistos) / Bebidas e refeições que não constem no programa e feitas fora do horário e cardápio do
grupo / Maleteiros / Passeios citados como sugestão (opcional) / Extras de caráter pessoal (táxis, telefonemas, etc.) / Tudo o que não estiver mencionado como
incluído.
PREÇO DO PACOTE POR PESSOA (AÉREO + TERRESTRE) - VALORES EM EUROS
SERVIÇO
PREÇO EM EUROS €

EM QUARTO DUPLO (não há possibilidade de triplo)

4.360,00

Suplemento para ficar em um quarto individual
Número mínimo de passageiros para os preços acima
Valores válidos para passageiros saindo de São Paulo – Aeroporto de Guarulhos (outras cidades, favor consultar)

980,00
30

CONDIÇÕES GERAIS
1 - FORMAS DE PAGAMENTO
Opção 1 – A vista sem desconto (pagamento total de uma vez ao câmbio do
dia).
Opção 2 – Parcelado nos meses que antecedem o embarque com prazo final de
finalização para 18/06/2022 através de depósitos bancários.
Opção 3 – Com cartão de crédito em até 04 parcelas sem juros (visa e
mastercard internacionais)
Opção 04 – Com cartão de crédito de 05 a 10 parcelas com juros (consulte
agencia)
Condições de pagamento poderão sofrer alteração sem prévio aviso em
razão de mudanças econômicas em nosso país.
2 - PARCELAMENTO NO CARTÃO
Parcelamento em catão de crédito internacional poderá ser feito em até 04
parcelas sem juros e em até 10 parcelas com juros. Consulte a agência sobre
valores
3 – PREÇOS - Os preços foram calculados em EUROS e podem variar em função
da data da cotação e /ou algum evento especial, bem como, quando for o caso
em razão da variação ou aumentos autorizados pelas entidades competentes
(exemplo: tarifas aéreas). Foram calculados para grupo mínimo de 30
passageiros fazendo juntos nas datas do roteiro. Caso não se atinja o número
necessário, o passageiro será informado da diferença de preço a ser
complementada, dando ao mesmo a opção de desistência sem ônus.
4 – AÉREO - Por tratar-se de tarifas promocionais para grupo, o passageiro
ficará sujeito aos voos e datas do grupo conforme folheto. No entanto, a
Agência se prontifica a consultar a Cia Aérea caso o viajante queira alterar a
data de retorno.
5 - EMISSÃO DE BILHETES - Os bilhetes aéreos serão emitidos tão logo o grupo
se forme e a inscrição do participante no pacote autoriza a Agência a emitir o
bilhete a qualquer momento sem prévia autorização.
6 - DOCUMENTO NECESSÁRIO - Para brasileiros é necessário passaporte com
validade mínima de 06 meses (contando a partir do término da viagem deste
folheto). Para estrangeiros além do passaporte válido por 06 meses é
necessário RNE válido e original.
A Agência poderá auxiliá-lo (a) na aquisição do passaporte, porém, não se
responsabiliza por problemas com documentação.
7 – VISTOS - Neste roteiro, para portadores de passaporte brasileiro, não será
necessário visto consular. Outras nacionalidades, favor consultar.
8 – VACINA – Vacina contra Covid19. Obrigatória. Melhores esclarecimentos
serão dados mais próximo à viagem.
9 – ALTERAÇÕES -Os horários de voos, tarifa aérea utilizada e os dias de visitas,
estão sujeitos à alteração sem prévio aviso em função de eventuais
acontecimentos alheios a nossa vontade.
10 – RESERVAS - As reservas são limitadas e serão preenchidas por ordem de
chegada. Tao logo o grupo se forma, não serão mais aceitas inscrições.
11 - INSCRIÇÃO E PAGAMENTOS - A inscrição será efetuada somente com o
preenchimento da ficha de inscrição onde consta o contrato (fornecida pela
agência) e pagamento da taxa de inscrição de €$ 200,00 (dedutível do valor
total). O restante do pagamento deverá ser efetuado até 30 dias antes do
embarque, ao CÂMBIO TURISMO do dia. Favor consultar o câmbio no dia do
pagamento pelo site www.settours.com.br ou pelo telefone 11 983123057.
Em hipótese alguma será aceito outra moeda que não o real para pagamento
desta viagem.
12 – CANCELAMENTO - Entende-se por cancelamento a desistência,
voluntaria ou não, da viagem e/ou do serviço contratado, bem como alteração
de datas.
Solicitações de cancelamento de serviços contratados deverão ser feitas por
escrito e as penalidades serão aplicadas segundo a antecedência com que
forem comunicadas à Set Viagens e Turismo. A Set Viagens efetuará o
reembolso calculado sobre o total efetivamente recebido, excetuando-se
despesas administrativas e valores já pagos aos fornecedores.

Na ocorrência de alguma das hipóteses mencionadas, serão deduzidas as
seguintes despesas administrativas do valor total do pacote turístico, cujo
prazo será contado da data do início da viagem, na seguinte proporção:
- Com 30 (trinta) dias ou mais: 10% (dez por cento);
- Com 29 (vinte e nove) dias até 21 (vinte e um) dias: 15% (quinze por cento);
- Com menos de 20 (vinte) dias da data do início da viagem será aplicada a
despesa administrativa de 20% (vinte por cento), bem como despesas ou
penalidades cobradas por fornecedores de transporte aéreo, marítimo e
rodoviário, receptivos, hotéis e outros serviços, devidamente comprovadas
perante a Embratur e autorizadas pela mesma, pois a Contratada é somente
intermediária na contratação de serviços turísticos, dependendo de terceiros
para sua efetiva execução.
Ocorrendo desistência do turista, em qualquer fase ou etapa da viagem após
seu início ou da não utilização de qualquer serviço confirmado, não haverá
devolução de valores
13 - DIVISÃO DE QUARTOS - O passageiro que se inscrever sozinho, ficará em
quarto duplo caso exista alguém na mesma situação. Se não houver outro
passageiro para compartilhar o apartamento, será acomodado em quarto
individual, devendo, portanto, pagar a diferença por este serviço (conforme
preço indicado acima).
14 – CONCORDÂNCIA - Ao efetuar a inscrição, o passageiro declara concordar
com todos os termos e condições gerais deste folheto que atendem aos
princípios do código de Defesa do Consumidor, sem prejuízo do previsto em
Deliberação Normativo EMBRATUR 161/85, que regula as relações entre as
agências de viagens e os usuários de seus serviços.
15 - FOLHETOS SET VIAGENS N. 010/2022 - Este folheto foi elaborado em o
Agosto/2021 substituindo e anulando qualquer outro folheto deste grupo
feito anteriormente.
16 - DADOS BANCÁRIOS PARA DEPÓSITO
Consultar a agencia.
COLABORAÇÃO

SONIA OLIVEIRA
Celular / WhatsApp 18 99648-7444
RESPONSABILIDADE TÉCNICA – INFORMAÇÕES – RESERVAS

SET TOURS VIAGENS E TURISMO LTDA
WHATSAPP - 11 988130258
MARIA MONTALVAN (KOIO) - 11 983123057
JOAO ÁLVARO - 11 983123057
joaoalvaro@settours.com.br
koio@settours.com.br
CNPJ 10.521.214/0001-67
São Paulo – SP

www.settours.com.br

