Portugal Religioso

Circuitos Longos : A partir de 180.00€

São dois dias dedicados à fé, à devoção e à religiosidade, à cultura e à história

Duração

Local de Partida

Duração: 02 dias e 01 noites

Praça Marquês de Pombal

Guia
Português

Espanhol

Francês

Inglês

Descrição
São dois dias dedicados à fé, à devoção e à religiosidade, à cultura e à história. Conheça um dos mais
incríveis santuários do mundo, que guarda a história dos três pastorinhos que avistaram “uma senhora
mais branca que o Sol”, neste lugar sagrado, sobre uma azinheira.
Pontos de Interesse
• Castelo de Óbidos
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• Mosteiro da Batalha
• Mosteiro de Alcobaça
• Nazaré
• Fátima
• Fátima à noite

Intinerário
Dia 1: Lisboa | Óbidos | Alcobaça | Nazaré | Batalha | Fátima
Saímos de Lisboa pela manhã em direção ao Norte. A nossa primeira paragem é em Óbidos, uma vila com
muralhas da época medieval e rústicas casas brancas, onde encontraremos a Pousada do Castelo. Em
seguida, viajamos até ao Mosteiro de Alcobaça, onde visitaremos a igreja construída no século XII, com os
túmulos de D. Pedro e Inês de Castro. Para o almoço, vamos até à Nazaré — a vila piscatória mais pitoresca
e colorida de Portugal. Se possível, iremos até ao Sitio, para termos uma vista panorâmica da vila e das
praias. Durante a tarde, visitaremos o Mosteiro da Batalha, uma obra de arte de arquitetura gótica,
considerado património da humanidade pela UNESCO. Chegada ao hotel em Fátima. Noite livre (se desejar,
poderá assistir à missa).Fátima — hotel e alojamento.
Dia 2 — Fátima | Lisboa
Após o pequeno-almoço no hotel, dia livre para atividades de caráter pessoais em Fátima. Neste centro da
fé cristã e de peregrinação de todo o mundo, poderá visitar a basílica onde estão os túmulos de Lúcia,
Francisco e Jacinta, assim como a Capelinha das Aparições, o coração do Santuário. Almoço livre. Ao ﬁnal
do dia, regressamos a Lisboa, passando pela colorida região agrícola. Fim dos nossos serviços.

Condições
Inclui:
Pick Up no hotel (a conﬁrmar);
Estadia em regime de pequeno-almoço;
Transporte em autocarro com ar condicionado ou minivan, de acordo com o itinerário apresentado;
Almoço;
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Guia intérprete durante todo o tour;

Exclui:
Serviço de bagageiro;
Despesas pessoais,
Gratiﬁcações

Preços
Série Premium
Quarto Duplo: 180.00€
Quarto Single: 214.00€
Série Classic
Quarto Duplo: 154.00€
Quarto Single: 180.00€
Valores por pessoa
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