
Participe da Romaria:
Bahia, pelos caminhos da fé

1° Dia – Chegada em Salvador – quinta - 13/5/2021 

Café da manhã no hotel. Hoje teremos uma pequena viagem. Vamos começar pela 
cidade de Santo Amaro, localizado no Recôncavo Baiano, famosa no apogeu do 
Brasil da Cana de Açúcar. Conheceremos a Igreja de Nossa Senhora da Purificação, 
uma das mais belas da região. Em seguida, participaremos da Santa Missa, 
celebrada por Pe. Gabriel Vila Verde, em sua paróquia, na Igreja de N. Sra. da 
Soledade. Após a celebração, teremos um saboroso almoço que será oferecido 
pela comunidade. No retorno, visitaremos o Santuário de N. Sra. das Candeias e em 
seguida retorno para Salvador.

JANTAR NÃO INCLUÍDO.

Sábado - 15/5/2021

JANTAR INCLUÍDO, SEM BEBIDAS

Domingo – 16/5/2021

3° Dia – Campo Grande/Pça Castro Alves/Catedral/Pelourinho/Elevador 
Lacerda/Mercado Modelo

JANTAR INCLUÍDO, SEM BEBIDAS 

5° Dia –  Salvador / Passeio na Ilha de Itaparica (opcional)

2° Dia – Basílica da Conceição da Praia/Igreja do Bonfim/Santa Dulce dos 
Pobres/Bairro do Comércio

Chegada no aeroporto de Salvador. Após retirar a mala, cada passageiro seguirá 
para o hotel por conta própria. A Lumina Viagens e Turismo estará no aeroporto 
para orientar a cada pessoa. Check-in no hotel. Em horário combinado teremos a 
apresentação dos romeiros.

Sexta - 14/5/2021

Café da manhã no hotel.  Salvador é onde a Brasil nasceu. Cada rua, cada igreja tem 
uma história para contar. E no Pelourinho visitaremos a Catedral Basílica, a famosa 
igreja de São Francisco com seu ouro deslumbrante, a igreja de N. Sra. do Rosário 
dos Pretos. Um patrimônio cultural e arquitetônico que a todos encanta com suas 
construções centenárias. Sem seguida, seguiremos para a praça municipal, de 
onde se contempla a Baía de Todos os Santos. E como não poderia deixar de 
acontecer, desceremos o Elevador Lacerda com 72 metros de altura. Chegamos na 
Cidade Baixa e conheceremos o Mercado Modelo. Ao final, retorno para o hotel.

Café da manhã no hotel. Em seguida sairemos para o nosso primeiro dia de 
peregrinação em Salvador, será na Cidade Baixa. Teremos o privilégio de conhecer 
a Basílica de Nossa Senhora da Conceição da Praia – Padroeira da Bahia, Basílica 
do Senhor do Bonfim e o Santuário de Santa Dulce dos Pobres, onde se encontra 
seu corpo exposto à veneração. Teremos também a oportunidade de visitar o 
museu e poder ver de perto seus objetos pessoais e a cadeira em que Santa Dulce 
dormiu por 30 anos como sacrifício. Rezaremos também na Capela de Sto. Antônio, 
local das orações do Anjo Bom da Bahia e que também recebeu a visita de São João 
Paulo II. Na volta passaremos pelo bairro do Comércio, antigo centro financeiro de 
Salvador e onde está o porto, lugar de chegada dos cruzeiros. Retorno para o hotel.

4° Dia – Sto. Amaro/Acupe/Candeias 

JANTAR NÃO INCLUÍDO.

Segunda - 17/5/2021
Café da manhã no hotel. Hoje o dia será para atividades independentes. Para os 
que desejarem,  teremos  um passeio (opcional não incluido no pacote) na Ilha de 
Itaparica. A travessia até a ilha será em Ferry Boat pela Baía de Todos os Santos. 
Itaparíca  foi descoberta em 1501 e abriga a igreja do Santíssimo Sacramento, 
construída em 1814. Outra atração importante é famosa fonte de água mineral. 
JANTAR INCLUÍDO, SEM BEBIDAS.

6° Dia - Despedida
Terça - 18/5/2021
Café da manhã.  O check-out será às 12h00. A partida para o aeroporto será de 
modo independente.

Direção espiritual:
Pe. Gabriel Vila Verde

13 a 18 de maio de 2021

1 Almoço  - Seguro viagem - City tour .
Hotel 4 **** - Café da manhã - 3 jantares no hotel 

PACOTE INCLUI:

INVESTIMENTO PARTE TERRESTRE:
R$ 1099,00 - por pessoa em apto. duplo

R$ 1.599,00 - por pessoa em apto. individual

PARTE AÉREA:
Consulte valor para sua cidade

Reservas: André Machado 
(71) 99920-2901

luminaturismo


