
Direção espiritual:
Pe. Gabriel Vila Verde

Taxa de turismo nos hotéis

Translados em datas diferentes
Translados em horários diferentes

E tudo o que não está como 
incluído no roteiro.

Excesso de bagagem
Passaportes e vacinas

SERVIÇOS INCLUÍDOS

-Transporte em Ônibus de Turismo 
com ar condicionado

-02 Noites de hospedagem em 
Campos do Jordão Hotel Nacional 
Inn ou Hotel Casa de São José com 
café da manhã

- Pa s s a g e m  a é r e a  n o  t r e c h o 
Salvador/São Paulo/Salvador 

-03 noites de hospedagem em 
Aparecida , com café da manhã 

-Visita a Canção Nova, 
-Visita a Guaratinguetá 
-City Tour em Aparecida,

SERVIÇOS NÃO INCLUÍDOS
Passeios opcionais
Despesas pessoais

-Seguro Viagem.
-City Tour em Campos do Jordão,

 

VÔOS - previstos

TEMPERATURA - previsão
Máxima 22° / Mínima 15°

Manhã cedo           Manhã
Final da tarde        Começo da noite

 MINHA VIAGEM

Grupo mínimo de

Valores em reais 

 30 passageiros

Boleto e cheque:
Consulte n° de parcelas

por pessoa em apto duplo

Taxa de embarque R$ 65,00

FORMAS DE PAGAMENTO

 + 9 iguais de R$ 283,50
entrada de R$ 283,50 à vista

Cartões de crédito: 

R$ 2.770,00

Total 2.835,00

Partida Chegada

Saída de Salvador: 
21a 26 de setembro 2021

Romaria ao Santuário Nacional
de Nossa Senhora Aparecida!

Contato: 
André Machado
(71) 99920-2901

luminaturismo

3º DIA - Quinta - 23/09/21

2º DIA - Quarta - 22/09/21

4º DIA - Sexta - 24/09/21

CAMPOS DO JORDÃO /CANÇÃO NOVA/ GUARATINGUETÁ/APARECIDA 

1º DIA - Teça - 21/09/21

 Café da manhã no hotel. Em horário determinado, saída para city tour em Aparecida com visita ao 
Santuário e à Basílica Velha. Ao final retorno para o hotel.

SALVADOR / SÃO PAULO / CAMPOS DO JORDÃO
Apresentação no Aeroporto Internacional Deputado Luis Eduardo Magalhães para embarque com destino 
a São Paulo. Recepção e saída com destino à Campos do Jordão. Chegada e acomodação no Hotel. Final 
de tarde livre.

Café da manhã no hotel. No dia de hoje visitaremos a Canção Nova, o Santuário de Sto. Antonio Galvão e a 
comunidade Betânia. Ao final da tarde chegaremos em Aparecida. Chegada e acomodação no hotel.

 APARECIDA  

CAMPOS DO JORDÃO
Em horário determinado saída para city tour conhecendo os principais pontos turísticos da cidade. 
Campos do Jordão é uma estância climática na Serra da Mantiqueira. Um excelente destino em meio a 
araucárias, chalés alpinos e ótimos restaurantes. A cidade está a 1.600 metros de altitude, sendo o mais 
alto município brasileiro. 

6º DIA - Domingo - 26/09/21

Café da manhã no hotel. No período da manhã participaremos da Santa Missa no Santuário. Em seguida 
voltaremos para hotel. Em horário combinado partiremos para o aeroporto de Guarulhos com destino à 
Salvador. 

APARECIDA/ SÃO PAULO / SALVADOR

5º DIA - Sábado - 25/09/21
Café da manhã no hotel. Hoje faremos o caminho do rosário na cidade do romeiro, passando pelas 
estações da via sacra. Ao �nal teremos a celebração da Santa Missa.


