Operadora de Viagens e Turismo LTDA.
Deixe que o amor e a devoção por Nossa Senhora Aparecida, aconteça em sua vida todos os dias."
Saída prevista: 24/10/2014

RETORNO: 26/10/20214

ROTEIRO DIA A DIA:
24/OUTUBRO (SEX) CURITIBA / APARECIDA: Embarque em Curitiba ás 21:00h com destino para Aparecida (SP).
Chegada prevista para as 06:00h, com parada para lanche (opcional) em transito. Hospedagem com café da manha,
almoço e jantar.
25/OUTUBRO (SAB) APARECIDA: Após café da manhã dia de visita ao Santuário de Aparecida, padroeira do Brasil.
Poderemos conhecer caminhando pela cidade a Basílica Velha, a Basílica nova e o relógio das flores. Tempo para
devoção e adoração. Almoço e jantar incluso no hotel.
Logo após o café o guia conduzirá o grupo para a via Sacra e descendo pela Basílica velha e restante do tempo livre.
À noite convidamos todos para participar da Missa às 18:00 horas e após seguir na procissão com as velas. Pernoite.
26/OUTUBRO(DOM) APARECIDA DO NORTE / CURITIBA: Café da manhã. Você poderá participar da missa logo pela
manhã e ter um tempo livre para compras ou visitar o pequeno oceanário que está ao lado do shopping. Almoço e
retorno a Curitiba. Chegada a noite.
INCLUÍMOS NA VIAGEM:
Ônibus LD Turismo de Curitiba/Aparecida/Curitiba.
01 Diária e /1/2 no Hotel Hollywood, no tipo de quarto duplo(casal), triplo e quadruplo.
02 Cafés da manhã, 02 Almoços e 1jantares ( sem bebidas).
Seguro Viagem, serviço de bordo e guia acompanhante.
VALORES POR PESSOA:
Apartamento Duplo/Triplo/Quadruplo: R$ 458,00(BASE 35 PAGANTES)
Criança de 05 a 8 anos: R$ 390,00 | Criança de 3 a 4 anos: R$ 190,00
O preço de criança refere-se ao apartamento compartindo com os pais.
FORMA DE PAGAMENTO: Entrada + parcelas até a data da viagem.( Com inicio de pagamento em Março/14 x 08
parcelas iguais - com cheques pré.
NÃO INCLUI: Taxas extras, passeios não citados, refeições, bebidas, lanches, extras de caráter pessoal e nada que
não conste como “serviços inclusos”.
INFORMATIVO SOBRE HORÁRIO DAS MISSAS - Santuário Nacional:
Sábado: 6h30 - 9h(TV)- 10h30- 12h - 16h- 18h(TV)
Domingo: 5h30 - 8h(TV)- 10h- 12h - 14h- 16h- 18h(TV)
Bênçãos (ao final de todas as missas)
****reconfirme os horários ao chegar no Santuário.****
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