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Diretor Espiritual: Pe. Samuel Brandão 

1º DIA:21/06/20 (DOMINGO) - FORTALEZA | LONDRES - Encontro do grupo com o representante
da agência no aeroporto de Fortaleza, com antecedência de três horas para embarque com destino à
Londres, capital da Inglaterra (conexão em Lisboa).
 
2º DIA:  22/06/20 (SEGUNDA) - LONDRES - Chegada em Londres, recepção e traslado ao hotel. 
 
3º DIA: 23/06/20 (TERÇA) - LONDRES - Café da manhã. Visita à Londres, passando pelo
Parlamento, o Tâmisa, com suas ruas cheias de vida. Parada junto ao Buckingham Palace, onde se
contemplará a famosa “Troca de Guarda” (sujeito à agenda do palácio). Continuando o tour com
vistas a Abadia e Palácio de Westminster, Catedral St Paul, a Ponte e a Torre do Relógio, onde se
pode ouvir os sinos do magnifico Big Ben. À tarde, sugerimos passeio opcional ao Castelo de
Windsor, residência de Verão da família real inglesa. 
 
4º DIA: 24/06/20 (QUARTA) - LONDRES - Após o café,  saída para a visita ao Museu Britânico, um
dos principais e mais antigos museus do mundo, onde se poderá observar os vestígios de culturas
de toda o mundo. No retorno, se houver condição de estacionar o ônibus, faremos uma rápida pausa
na Abbey Road, conhecida como a rua dos Beatles. Tarde livre, sugerimos um passeio por Leicester
Square para fazer uma fotografia clássica do Hippodrome Casino, da estátua do Shakespeare e
aproveitar para conhecer o centro de Londres. 
 
5º DIA: 25/06/20 (QUINTA) - LONDRES | AMSTERDAM - Café da manhã, traslado à estação de
trem St. Pancras, no centro de Londres, para embarque à Amsterdam. Traslado ao hotel. Tarde livre.
 
6º DIA: 26/06/20 (SEXTA) - AMSTERDAM - Após o café, visita ao moinho de Rembrandt, onde, se
possível, faremos uma parada para fotos. Visita panorâmica dos monumentos importantes da capital
holandesa: Grande Canal Amstel, Praça Dam, o Palácio Real, a Bolsa de Berkane, a Estação
Central, o Bairro Judeu e a Igreja de São Nicolau. À tarde, visita à fábrica de lapidação de diamantes.
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7º DIA: 27/06/20 (SÁBADO) - AMSTERDAM - Café da manhã. Dia livre. Sugerimos fazer um cruzeiro
pelos canais de Amsterdam ou uma excursão opcional de meio dia com um mini-cruzeiro fluvial, onde
se pode contemplar os famosos moinhos de Zaanse Shans e explorar as vilas de pescadores de
Colenda e Market. 
 
8º DIA: 28/06/20 (DOMINGO) - AMSTERDAM | BRUXELAS - Café da manhã. Seguiremos viagem à
Bruxelas. Chegada prevista para às 12h. Iniciaremos a visita pela Grand Place, a Prefeitura, a
Catedral de São Miguel, Manenken-Pis, Bairro de Sablon, o Palácio da Justiça e o Atomium. 
 
9º DIA: 29/06/20 (SEGUNDA) - BRUXELAS | BRUGES | PARIS - Café da manhã. Saída para Bruges,
cidade flamenga, que conserva toda a sua beleza medieval. Visita à Basílica do Sangue Sagrado, do
século XII, onde está  a relíquia do Santo Sangue de Jesus Cristo. Visita à Praça Buró e Praça Maior e
os românticos canais da cidade com o Lago do Amor. Continuação à  Paris.
 
10º DIA: 30/06/20 (TERÇA) - PARIS - Café da manhã. Celebração Eucarística na Igreja da Medalha
Milagrosa. Após, seguiremos com a visita panorâmica da cidade, pelos os Grandes Boulevards, a
Praça da Concórdia, Campos Elíseos, Arco do Triunfo, Ópera, a Madeleine e a Torre Eiffel. Tempo
livre. À noite, sugerimos o famoso espetáculo do "Moulin Rouge" (não incluso no preço). 
 
11º DIA: DIA: 01/07/20 (QUARTA) -  PARIS - Café da manhã. Saída para a visita externa da Torre
Eiffel. Tempo livre e oportunidade para quem quiser subir na Torre (ingresso não incluso no preço).
Em seguida, navegação pelo rio Sena, um pequeno Cruzeiro de 01h15mn (ingresso incluso). 
  
12º DIA: 02/07/20 (QUINTA) - PARIS - Café da manhã. Dia livre para "viver" Paris: Visitar a Torre de
Montparnasse ou fazer um passeio de ônibus hop-on hop-off, você pode embarcar e desembarcar
quantas vezes quiser nos 34 pontos de paradas do ônibus, conhecendo a cidade no seu ritmo normal
e aprendendo muito da história de Paris. Se alguém desejar aproveitar esse dia livre para ir à Lourdes
ou Lisieux, podemos providenciar o opcional da melhor forma possível. 
 
13º DIA 03/07/2020 (SEXTA) - PARIS | FORTALEZA - Café da manhã. Tempo livre. Traslado ao
aeroporto para embarque com destino à Fortaleza. Fim dos nossos serviços.
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€ 3.410
PARTE TERRESTRE PARTE AÉREA GORJETASAPTº INDIVIDUAL

€ 890 € 790 € 60 (EM ESPÉCIE)

IMPORTANTE: fazendo a adesão até final de novembro de 2019, o parcelamento da Parte Terrestre poderá
ser feito em até  06x (Boleto ou Cheque). A parte Aérea está reservada para emissão (40 dias antes do
embarque) e pode parcelar no cartão de crédito pessoal do passageiro, conforme condições operadas pela
TAP (atualmente em 10x sem juros), com as bandeiras (American Express, MasterCard, Visa e Diners).
 
 

INCLUSOS NO PREÇO: Aéreo em classe econômica; Ônibus de luxo para traslados e passeios; Visitas
especificadas no roteiro; Hotéis categoria turística superior (4*), incluído meia pensão; Bagagem de mão +
01 (uma) mala de até 20kg;  Guia  oficial de Turismo acompanhante e guias locais; Agente Alliance e
Diretor espiritual viajando com o Grupo; Ingressos para as seguintes visitas: Catedral St Paul, Museu
Britânico, Moinho de Rembrandt, Basílica do Sangue Sagrado e Cruzeiro pelo Rio Sena. Fones de ouvidos,
se necessário; Impostos, taxas hoteleiras e seguro viagem ( + de 70 anos, consultar). Fica excluso:
gorjetas para guias e motoristas, bem como, tudo que não está acima relacionado.
 

ATENÇÃO:  Datas, horários das Missas e outros eventos religiosos serão informados no decorrer das
reuniões preparatórias que antecedem a data da viagem.
 

VALORES POR PESSOA EM EUROS, CONVERTIDOS  EM REAIS NO DIA DA CONTRATAÇÃO


