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17º Dia, 31/10 - Brasil
Chegada prevista ao Brasil.

DATAS

Saída em 15 de outubro de 2019.

INCLUI

Coodenador de viagem desde o Brasil acompanhando toda a viagem;
Guia na Europa falando Português durante todo o programa;
Guias locais incluidos falando Português;
Passagem aérea conforme roteiro, em classe econômica;
Todos os pernoites em hoteis categorias 4 estrelas com café da manha, em apartamento duplo 
ou triplo;
Passeios e refeições conforme descrito no programa;
Todos os jantares e cafés da manha no hoteis ou nas proximidades;
Transporte em ônibus exclusivo de turismo para o grupo;
Tickets trem TGV de grenoble a Paris em 2ª classe*.
*icket trem “intercités” Paris/Lisieux/Paris.
 

NÃO INCLUI

Seguro Viagem (cada um deverá conversar com a agência e fazer de acordo com sua necessidade 
especi�ca de saúde). “ Obrigatório para Europa”. Taxas de Embarque (210,00 Euros). Gastos com docu-
mentação (Passaporte) ou Vacinas. Passeios mencionados como “ Opcionais”. Gorjetas a guias e moto-
ristas (Aproximados 50 Euros). Qualquer outros serviços não especi�cados em “ Serviços Incluidos”.

VALOR POR PESSOA

Válidas para mínimo de 30 pagantes.
Valor total da tarifa por pessoa acomodado em apartamento duplo ou triplo: R$ 4.412,00 Euros + taxas 
(210,00 Euros), pagos conforme forma de pagamento escolhida.

Formas de pagamento:
Cartão de crédito: 20 % de entrada mais 12x;
Balão entrada 20% + uma parcela a cada 2 meses sendo a última até 60 dias antes do embarque, sendo que 
as parcelas permanecem em euro e serão transformadas em reais no dia do pagamento;
Pagamento a vista no contrato 3% no valor da tarifa depósito;
Câmbio será feito na taxa do dia do pagamento do depósito ou cartão (exemplo, passageiro fechou contrato
01/01 mas depositou em 02/01, valerá o câmbio de 02/01). Estimativa de gastos durante a viagem (exceto 
bebidas e compras pessoais): 650,00 euros .

UMA DIREÇÃO ESPIRITUAL
Por caminhos cercados de belas paisagens, moinhos e pomares, conheça as belezas de 
Portugal, Espanha e França.  A Torre de Belém, Igreja de Santa Maria de Belém, Muralhas 
Medievais, estão entre os pontos turísticos. Embarque com a Extremo Oeste em um tur que 
passa por Lisboa, Óbidos, Nazaré, Fátima, Coimbra, Aveiro, Porto, Santiago de Compostela, 
Bilbao, Lourdes, Nimes, La Salette, Paris e Lisieux, 

PROGRAMAÇÃO

1º Dia, 15/10 - Saída Aeroporto
Saída do Brasil , aeroporto de Cuiabá, Mato Grosso ou Foz do Iguaçu, Paraná.

2º Dia, 16/10 - Lisboa
Chegada ao aeroporto de Lisboa. Recepção e visita panorâmica da cidade com destaque para a Baixa 
Pombalina e Alfama. Translado para o hotel 4 estrelas. Restante do dia livre.

3º Dia, 17/10 - Lisboa
Após o café da manhã no hotel, city tour com guia local, passando pela Avenida da Liberdade, Terreiro do 
Paço, Marquês de Pombal, Mosteiro dos Jerónimos (entrada não incluída), Padrão dos Descobrimentos, 
Torre de Belém, entre outros pontos de interesse. Visita à Igreja de Santa Maria de Belém (entrada livre), 
onde se encontram os túmulos de Vasco da Gama e de Luís de Camões. Tempo livre para provar os 
famosos Pastéis de Belém e passear numa das zonas mais bonitas da cidade. Regresso ao hotel. À noite, 
possibilidade de participar de um jantar típico e Noite de Fados (não incluído). Jantar e pernoite.

4º Dia, 18/10 - Lisboa  > Óbidos > Nazaré > Fátima
Após o café da manhã no hotel, partiremos para o norte. Por entre umas paisagens ricas em moinhos e 
pomares, chegaremos a Óbidos, vila situada dentro de muralhas medievais onde por entre a harmonia 
da sua arquitetura e a variedade do seu artesanato, onde iremos saborear o delicioso licor. Continuação 
a Nazaré, vila piscatória e praia veraneante, com as suas lendas e tradições. Prosseguiremos para 
Fátima, acomodação no hotel. Jantar e pernoite.

5º Dia, 19/10 - Fátima
Café da manhã no hotel. De manhã, city tour pela cidade visitando os locais relacionados com as apari-
ções de Nossa Senhora (Casa de Lúcia, Casa de Francisco, Jacinta e Valinhos). Resto do dia livre. Às 
18h30 celebra-se Missa na Basílica de Nossa Senhora do Rosário de Fátima. Às 22h15 possibilidade de 
participar na Procissão das Velas, no recinto do Santuário. Jantar e pernoite

6º Dia, 20/10 - Fátima > Coimbra > Aveiro > Porto
Após café da manhã no hotel, saída em direção à Coimbra, cidade com uma das mais antigas Universi-
dades do Mundo. Visita na Universidade (exterior) e visita às Sés Velha e Nova (entradas incluídas). Conti-
nuação até Aveiro, a Veneza Portuguesa. Tempo livre para almoço e para provar os Ovos Moles, doce 
tradicional. Após o almoço continuação até à cidade do Porto. Visita panorâmica da cidade com destaque 
para a Avenida dos Aliados, Palácio da Bolsa, Torre dos Clérigos e zona Ribeirinha. Jantar e pernoite.

7º Dia, 21/10 - Porto > Santiago de Compostela
Após café da manhã no hotel, saída em direção a Vila Nova de Gaia para visitar uma das famosas Caves 
do Vinho do Porto, com degustação (entrada incluída). Tempo livre para almoço e atividades indepen-
dentes. Sugerimos a visita na Estação de S. Bento, famosa mundialmente pelas suas paredes revestidas 
de azulejos portugueses. Depois do almoço, continuação até Santiago de Compostela. Chegada no �nal 
da tarde e acomodação. Jantar e pernoite

8º Dia, 22/10 - Santiago de Compostela > Bilbao
Após café da manhã no hotel, visita à Catedral de Santiago e às suas ruelas típicas, com guia local. Após 
o almoço (não incluído), continuação até Bilbao. Chegada e acomodação no hotel. Jantar e pernoite

9º Dia, 23/10 - Bilbao > Lourdes
Após café da manhã no hotel. Visita da Basílica de Begoña (entrada incluída). Na parte da tarde, saída em 
direção a Lourdes, França. Chegada e acomodação no hotel. Jantar e pernoite.

10º Dia, 24/10 - Lourdes
Após café da manhã no hotel. Visita aos locais das aparições: Basílica, Gruta, etc, com guia local. Às 18h 
celebra-se Missa na Basílica de Nossa Senhora de Lourdes. Jantar e pernoite.

11º Dia, 25/10 - Lourdes > Nimes
Após café da manhã no hotel. Partida em direção a Nimes. Hospedagem em hotel 4 estrelas. Jantar e 
pernoite. Importante: Devido à disponibilidade hoteleira da região, a hospedagem, será entre a cidade 
de Nimes e Valence, de forma a tornar mais confortável a viagem.

12º Dia, 26/10  - Nimes  >  La Salette
Após café da manhã no hotel, partida em direção a La Salette. Chegada e hospedagem em Hospedaria 
do Santuário. Jantar e pernoite.

13º Dia, 27/10 – La Salette
Após café da manhã, dia dedicado a orações e contemplação neste local de imensa paz e harmonia. Às 
18h celebra-se Missa no Santuário. Às 20h45, Vigília de Oração e Procissão de Velas. Jantar e pernoite.

14º Dia, 28/10 - La Salette > Paris
Café da manhã no hotel e Translado para a estação de trem em Grenoble para embarque no Trem de 
Grande Velocidade (TGV) com destino a Paris. Chegada e recepção na estação de trem em Paris. 
Seguimos para tour à Torre Ei�el, com subida ao segundo andar. (Ingresso não incluso, o valor até a 
“metade” da Torre é de aproximadamente 10 Euros (R$ 50,00), até o “Topo”, aproximadamente 15 Euros 
(R$ 75,00), a ser pago no local). Jantar e pernoite.

15º Dia, 29/10 - Paris > Lisieux > Paris
Viajaremos de trem a Lisieux. Conheceremos os locais que Santa Teresinha do Menino Jesus e da 
Sagrada Face viveu. Visita à Basílica, ao Carmelo e a Casa Paterna. Retornaremos de trem a Paris. 
Chegada e City tour Panorâmico, com passagem por: Praça da Concórdia, Ópera de Garnier, Campos 
Elíseos, o Arco do Triunfo (exterior), os Inválidos, a Ponte de Alexandre II. Hospedagem no hotel. Opcional
passeio de barco pelo Rio Sena (não incluído). Jantar e pernoite.

16º Dia, 30/10 - Paris
Após café da manhã no hotel, visita à Basílica Catedral de Notre Dame e à Capela da Medalha Milagrosa 
de Nossa Senhora das Graças. Em horário a determinar, translado para o aeroporto para embarque no 
voo de regresso ao Brasil. Noite à bordo.
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7º Dia, 21/10 - Porto > Santiago de Compostela
Após café da manhã no hotel, saída em direção a Vila Nova de Gaia para visitar uma das famosas Caves 
do Vinho do Porto, com degustação (entrada incluída). Tempo livre para almoço e atividades indepen-
dentes. Sugerimos a visita na Estação de S. Bento, famosa mundialmente pelas suas paredes revestidas 
de azulejos portugueses. Depois do almoço, continuação até Santiago de Compostela. Chegada no �nal 
da tarde e acomodação. Jantar e pernoite

8º Dia, 22/10 - Santiago de Compostela > Bilbao
Após café da manhã no hotel, visita à Catedral de Santiago e às suas ruelas típicas, com guia local. Após 
o almoço (não incluído), continuação até Bilbao. Chegada e acomodação no hotel. Jantar e pernoite

9º Dia, 23/10 - Bilbao > Lourdes
Após café da manhã no hotel. Visita da Basílica de Begoña (entrada incluída). Na parte da tarde, saída em 
direção a Lourdes, França. Chegada e acomodação no hotel. Jantar e pernoite.

10º Dia, 24/10 - Lourdes
Após café da manhã no hotel. Visita aos locais das aparições: Basílica, Gruta, etc, com guia local. Às 18h 
celebra-se Missa na Basílica de Nossa Senhora de Lourdes. Jantar e pernoite.

11º Dia, 25/10 - Lourdes > Nimes
Após café da manhã no hotel. Partida em direção a Nimes. Hospedagem em hotel 4 estrelas. Jantar e 
pernoite. Importante: Devido à disponibilidade hoteleira da região, a hospedagem, será entre a cidade 
de Nimes e Valence, de forma a tornar mais confortável a viagem.

12º Dia, 26/10  - Nimes  >  La Salette
Após café da manhã no hotel, partida em direção a La Salette. Chegada e hospedagem em Hospedaria 
do Santuário. Jantar e pernoite.

13º Dia, 27/10 – La Salette
Após café da manhã, dia dedicado a orações e contemplação neste local de imensa paz e harmonia. Às 
18h celebra-se Missa no Santuário. Às 20h45, Vigília de Oração e Procissão de Velas. Jantar e pernoite.

14º Dia, 28/10 - La Salette > Paris
Café da manhã no hotel e Translado para a estação de trem em Grenoble para embarque no Trem de 
Grande Velocidade (TGV) com destino a Paris. Chegada e recepção na estação de trem em Paris. 
Seguimos para tour à Torre Ei�el, com subida ao segundo andar. (Ingresso não incluso, o valor até a 
“metade” da Torre é de aproximadamente 10 Euros (R$ 50,00), até o “Topo”, aproximadamente 15 Euros 
(R$ 75,00), a ser pago no local). Jantar e pernoite.

15º Dia, 29/10 - Paris > Lisieux > Paris
Viajaremos de trem a Lisieux. Conheceremos os locais que Santa Teresinha do Menino Jesus e da 
Sagrada Face viveu. Visita à Basílica, ao Carmelo e a Casa Paterna. Retornaremos de trem a Paris. 
Chegada e City tour Panorâmico, com passagem por: Praça da Concórdia, Ópera de Garnier, Campos 
Elíseos, o Arco do Triunfo (exterior), os Inválidos, a Ponte de Alexandre II. Hospedagem no hotel. Opcional
passeio de barco pelo Rio Sena (não incluído). Jantar e pernoite.

16º Dia, 30/10 - Paris
Após café da manhã no hotel, visita à Basílica Catedral de Notre Dame e à Capela da Medalha Milagrosa 
de Nossa Senhora das Graças. Em horário a determinar, translado para o aeroporto para embarque no 
voo de regresso ao Brasil. Noite à bordo.
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6º Dia, 20/10 - Fátima > Coimbra > Aveiro > Porto
Após café da manhã no hotel, saída em direção à Coimbra, cidade com uma das mais antigas Universi-
dades do Mundo. Visita na Universidade (exterior) e visita às Sés Velha e Nova (entradas incluídas). Conti-
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para a Avenida dos Aliados, Palácio da Bolsa, Torre dos Clérigos e zona Ribeirinha. Jantar e pernoite.

7º Dia, 21/10 - Porto > Santiago de Compostela
Após café da manhã no hotel, saída em direção a Vila Nova de Gaia para visitar uma das famosas Caves 
do Vinho do Porto, com degustação (entrada incluída). Tempo livre para almoço e atividades indepen-
dentes. Sugerimos a visita na Estação de S. Bento, famosa mundialmente pelas suas paredes revestidas 
de azulejos portugueses. Depois do almoço, continuação até Santiago de Compostela. Chegada no �nal 
da tarde e acomodação. Jantar e pernoite

8º Dia, 22/10 - Santiago de Compostela > Bilbao
Após café da manhã no hotel, visita à Catedral de Santiago e às suas ruelas típicas, com guia local. Após 
o almoço (não incluído), continuação até Bilbao. Chegada e acomodação no hotel. Jantar e pernoite
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Após café da manhã no hotel. Visita da Basílica de Begoña (entrada incluída). Na parte da tarde, saída em 
direção a Lourdes, França. Chegada e acomodação no hotel. Jantar e pernoite.

10º Dia, 24/10 - Lourdes
Após café da manhã no hotel. Visita aos locais das aparições: Basílica, Gruta, etc, com guia local. Às 18h 
celebra-se Missa na Basílica de Nossa Senhora de Lourdes. Jantar e pernoite.

11º Dia, 25/10 - Lourdes > Nimes
Após café da manhã no hotel. Partida em direção a Nimes. Hospedagem em hotel 4 estrelas. Jantar e 
pernoite. Importante: Devido à disponibilidade hoteleira da região, a hospedagem, será entre a cidade 
de Nimes e Valence, de forma a tornar mais confortável a viagem.

12º Dia, 26/10  - Nimes  >  La Salette
Após café da manhã no hotel, partida em direção a La Salette. Chegada e hospedagem em Hospedaria 
do Santuário. Jantar e pernoite.

13º Dia, 27/10 – La Salette
Após café da manhã, dia dedicado a orações e contemplação neste local de imensa paz e harmonia. Às 
18h celebra-se Missa no Santuário. Às 20h45, Vigília de Oração e Procissão de Velas. Jantar e pernoite.

14º Dia, 28/10 - La Salette > Paris
Café da manhã no hotel e Translado para a estação de trem em Grenoble para embarque no Trem de 
Grande Velocidade (TGV) com destino a Paris. Chegada e recepção na estação de trem em Paris. 
Seguimos para tour à Torre Ei�el, com subida ao segundo andar. (Ingresso não incluso, o valor até a 
“metade” da Torre é de aproximadamente 10 Euros (R$ 50,00), até o “Topo”, aproximadamente 15 Euros 
(R$ 75,00), a ser pago no local). Jantar e pernoite.

15º Dia, 29/10 - Paris > Lisieux > Paris
Viajaremos de trem a Lisieux. Conheceremos os locais que Santa Teresinha do Menino Jesus e da 
Sagrada Face viveu. Visita à Basílica, ao Carmelo e a Casa Paterna. Retornaremos de trem a Paris. 
Chegada e City tour Panorâmico, com passagem por: Praça da Concórdia, Ópera de Garnier, Campos 
Elíseos, o Arco do Triunfo (exterior), os Inválidos, a Ponte de Alexandre II. Hospedagem no hotel. Opcional
passeio de barco pelo Rio Sena (não incluído). Jantar e pernoite.

16º Dia, 30/10 - Paris
Após café da manhã no hotel, visita à Basílica Catedral de Notre Dame e à Capela da Medalha Milagrosa 
de Nossa Senhora das Graças. Em horário a determinar, translado para o aeroporto para embarque no 
voo de regresso ao Brasil. Noite à bordo.



17º Dia, 31/10 - Brasil
Chegada prevista ao Brasil.

DATAS

Saída em 15 de outubro de 2019.

INCLUI

Coodenador de viagem desde o Brasil acompanhando toda a viagem;
Guia na Europa falando Português durante todo o programa;
Guias locais incluidos falando Português;
Passagem aérea conforme roteiro, em classe econômica;
Todos os pernoites em hoteis categorias 4 estrelas com café da manha, em apartamento duplo 
ou triplo;
Passeios e refeições conforme descrito no programa;
Todos os jantares e cafés da manha no hoteis ou nas proximidades;
Transporte em ônibus exclusivo de turismo para o grupo;
Tickets trem TGV de grenoble a Paris em 2ª classe*.
*icket trem “intercités” Paris/Lisieux/Paris.
 

NÃO INCLUI

Seguro Viagem (cada um deverá conversar com a agência e fazer de acordo com sua necessidade 
especi�ca de saúde). “ Obrigatório para Europa”. Taxas de Embarque (210,00 Euros). Gastos com docu-
mentação (Passaporte) ou Vacinas. Passeios mencionados como “ Opcionais”. Gorjetas a guias e moto-
ristas (Aproximados 50 Euros). Qualquer outros serviços não especi�cados em “ Serviços Incluidos”.

VALOR POR PESSOA

Válidas para mínimo de 30 pagantes.
Valor total da tarifa por pessoa acomodado em apartamento duplo ou triplo: R$ 4.412,00 Euros + taxas 
(210,00 Euros), pagos conforme forma de pagamento escolhida.

Formas de pagamento:
Cartão de crédito: 20 % de entrada mais 12x;
Balão entrada 20% + uma parcela a cada 2 meses sendo a última até 60 dias antes do embarque, sendo que 
as parcelas permanecem em euro e serão transformadas em reais no dia do pagamento;
Pagamento a vista no contrato 3% no valor da tarifa depósito;
Câmbio será feito na taxa do dia do pagamento do depósito ou cartão (exemplo, passageiro fechou contrato
01/01 mas depositou em 02/01, valerá o câmbio de 02/01). Estimativa de gastos durante a viagem (exceto 
bebidas e compras pessoais): 650,00 euros .

UMA DIREÇÃO ESPIRITUAL
Por caminhos cercados de belas paisagens, moinhos e pomares, conheça as belezas de 
Portugal, Espanha e França.  A Torre de Belém, Igreja de Santa Maria de Belém, Muralhas 
Medievais, estão entre os pontos turísticos. Embarque com a Extremo Oeste em um tur que 
passa por Lisboa, Óbidos, Nazaré, Fátima, Coimbra, Aveiro, Porto, Santiago de Compostela, 
Bilbao, Lourdes, Nimes, La Salette, Paris e Lisieux, 

PROGRAMAÇÃO

1º Dia, 15/10 - Saída Aeroporto
Saída do Brasil , aeroporto de Cuiabá, Mato Grosso ou Foz do Iguaçu, Paraná.

2º Dia, 16/10 - Lisboa
Chegada ao aeroporto de Lisboa. Recepção e visita panorâmica da cidade com destaque para a Baixa 
Pombalina e Alfama. Translado para o hotel 4 estrelas. Restante do dia livre.

3º Dia, 17/10 - Lisboa
Após o café da manhã no hotel, city tour com guia local, passando pela Avenida da Liberdade, Terreiro do 
Paço, Marquês de Pombal, Mosteiro dos Jerónimos (entrada não incluída), Padrão dos Descobrimentos, 
Torre de Belém, entre outros pontos de interesse. Visita à Igreja de Santa Maria de Belém (entrada livre), 
onde se encontram os túmulos de Vasco da Gama e de Luís de Camões. Tempo livre para provar os 
famosos Pastéis de Belém e passear numa das zonas mais bonitas da cidade. Regresso ao hotel. À noite, 
possibilidade de participar de um jantar típico e Noite de Fados (não incluído). Jantar e pernoite.

4º Dia, 18/10 - Lisboa  > Óbidos > Nazaré > Fátima
Após o café da manhã no hotel, partiremos para o norte. Por entre umas paisagens ricas em moinhos e 
pomares, chegaremos a Óbidos, vila situada dentro de muralhas medievais onde por entre a harmonia 
da sua arquitetura e a variedade do seu artesanato, onde iremos saborear o delicioso licor. Continuação 
a Nazaré, vila piscatória e praia veraneante, com as suas lendas e tradições. Prosseguiremos para 
Fátima, acomodação no hotel. Jantar e pernoite.

5º Dia, 19/10 - Fátima
Café da manhã no hotel. De manhã, city tour pela cidade visitando os locais relacionados com as apari-
ções de Nossa Senhora (Casa de Lúcia, Casa de Francisco, Jacinta e Valinhos). Resto do dia livre. Às 
18h30 celebra-se Missa na Basílica de Nossa Senhora do Rosário de Fátima. Às 22h15 possibilidade de 
participar na Procissão das Velas, no recinto do Santuário. Jantar e pernoite

6º Dia, 20/10 - Fátima > Coimbra > Aveiro > Porto
Após café da manhã no hotel, saída em direção à Coimbra, cidade com uma das mais antigas Universi-
dades do Mundo. Visita na Universidade (exterior) e visita às Sés Velha e Nova (entradas incluídas). Conti-
nuação até Aveiro, a Veneza Portuguesa. Tempo livre para almoço e para provar os Ovos Moles, doce 
tradicional. Após o almoço continuação até à cidade do Porto. Visita panorâmica da cidade com destaque 
para a Avenida dos Aliados, Palácio da Bolsa, Torre dos Clérigos e zona Ribeirinha. Jantar e pernoite.

7º Dia, 21/10 - Porto > Santiago de Compostela
Após café da manhã no hotel, saída em direção a Vila Nova de Gaia para visitar uma das famosas Caves 
do Vinho do Porto, com degustação (entrada incluída). Tempo livre para almoço e atividades indepen-
dentes. Sugerimos a visita na Estação de S. Bento, famosa mundialmente pelas suas paredes revestidas 
de azulejos portugueses. Depois do almoço, continuação até Santiago de Compostela. Chegada no �nal 
da tarde e acomodação. Jantar e pernoite

8º Dia, 22/10 - Santiago de Compostela > Bilbao
Após café da manhã no hotel, visita à Catedral de Santiago e às suas ruelas típicas, com guia local. Após 
o almoço (não incluído), continuação até Bilbao. Chegada e acomodação no hotel. Jantar e pernoite

9º Dia, 23/10 - Bilbao > Lourdes
Após café da manhã no hotel. Visita da Basílica de Begoña (entrada incluída). Na parte da tarde, saída em 
direção a Lourdes, França. Chegada e acomodação no hotel. Jantar e pernoite.

10º Dia, 24/10 - Lourdes
Após café da manhã no hotel. Visita aos locais das aparições: Basílica, Gruta, etc, com guia local. Às 18h 
celebra-se Missa na Basílica de Nossa Senhora de Lourdes. Jantar e pernoite.

11º Dia, 25/10 - Lourdes > Nimes
Após café da manhã no hotel. Partida em direção a Nimes. Hospedagem em hotel 4 estrelas. Jantar e 
pernoite. Importante: Devido à disponibilidade hoteleira da região, a hospedagem, será entre a cidade 
de Nimes e Valence, de forma a tornar mais confortável a viagem.

12º Dia, 26/10  - Nimes  >  La Salette
Após café da manhã no hotel, partida em direção a La Salette. Chegada e hospedagem em Hospedaria 
do Santuário. Jantar e pernoite.

13º Dia, 27/10 – La Salette
Após café da manhã, dia dedicado a orações e contemplação neste local de imensa paz e harmonia. Às 
18h celebra-se Missa no Santuário. Às 20h45, Vigília de Oração e Procissão de Velas. Jantar e pernoite.

14º Dia, 28/10 - La Salette > Paris
Café da manhã no hotel e Translado para a estação de trem em Grenoble para embarque no Trem de 
Grande Velocidade (TGV) com destino a Paris. Chegada e recepção na estação de trem em Paris. 
Seguimos para tour à Torre Ei�el, com subida ao segundo andar. (Ingresso não incluso, o valor até a 
“metade” da Torre é de aproximadamente 10 Euros (R$ 50,00), até o “Topo”, aproximadamente 15 Euros 
(R$ 75,00), a ser pago no local). Jantar e pernoite.

15º Dia, 29/10 - Paris > Lisieux > Paris
Viajaremos de trem a Lisieux. Conheceremos os locais que Santa Teresinha do Menino Jesus e da 
Sagrada Face viveu. Visita à Basílica, ao Carmelo e a Casa Paterna. Retornaremos de trem a Paris. 
Chegada e City tour Panorâmico, com passagem por: Praça da Concórdia, Ópera de Garnier, Campos 
Elíseos, o Arco do Triunfo (exterior), os Inválidos, a Ponte de Alexandre II. Hospedagem no hotel. Opcional
passeio de barco pelo Rio Sena (não incluído). Jantar e pernoite.

16º Dia, 30/10 - Paris
Após café da manhã no hotel, visita à Basílica Catedral de Notre Dame e à Capela da Medalha Milagrosa 
de Nossa Senhora das Graças. Em horário a determinar, translado para o aeroporto para embarque no 
voo de regresso ao Brasil. Noite à bordo.


