PEREGRINAÇÃO A NOSSA
SENHORA DE LOURDES
De 22 a 26 de Abril de 2019
Programa elaborado para:

PARÓQUIA
CONCEIÇÃO

SENHORA

DA

Praça Marquês de Pombal Porto
Tel: 22 507 21 90 / Fax: 22 507 21 99
E-Mail: senhoraconceicao@gmail.com

22/04/2019 (Segunda-feira) 1º Dia –
MARQUES/ CHAVES / LEON/ BURGOS /
BILBAO
Em hora a determinar, partida e viagem
por Chaves e Leon, capital do antigo
Reino de Leon, situada nas margens do
Bernesga; célebre pela: Catedral de Santa Maria de la Regla, de estilo gótico e em cujo
pórtico se destacam a cena do Juízo Final e a Estátua da Virgem Branca; a Basílica de
Santo Isidoro, onde se albergam as relíquias do Santo; o antigo Mosteiro de San Marcos.
Almoço e breve visita panorâmica. Continuação da viagem por Burgos. Visita guiada e
entrada na famosa Catedral gótica (última entrada às 18:00), considerada uma das mais
belas da Europa, e viagem por Bilbao. Jantar e alojamento
no hotel.
23/04/2019 (Terça-feira) 2º Dia – BILBAO/ LOURDES
Pequeno-almoço no hotel e visita da cidade, coração de
uma metrópole com mais de um milhão de habitantes.
Desde a sua fundação, há mais de 700 anos, é motor de
desenvolvimento social e económico e fator fundamental
de modernização da zona de Bizkaya. Depois visita ao
espectacular Museu Guggenheim, maravilhoso edifício que
alberga obras de arte de importância mundial. Almoço. De
tarde, viagem para Lourdes(situada no sopé dos Pirinéus e
banhada pelo rio Gave. Importante centro de
peregrinação católica. Na então pequena povoação, em
1858, Nossa Senhora apareceu 18 vezes a uma menina de
14 anos chamada Bernardette Soubirous que foi mais tarde
religiosa e canonizada em 1933). Jantar e alojamento no
hotel.
24/04/2019 (Quarta-feira) 3º Dia – LOURDES
Pensão Completa. Dia inteiramente dedicado às cerimónias religiosas no Santuário
(celebração da Eucaristia) e visita da Basílica, Gruta da Aparição, via-sacra, etc. À noite,
possibilidade de assistir à Procissão das Velas que se realiza junto à gruta.
RNAVT Nº 2445
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25/04/2019 (Quinta-feira) 4º Dia – LOURDES/
PAMPLONA
Pequeno-almoço no hotel e viagem por
Pamplona, a capital do antigo reino de Navarra,
Antiga praça militar rodeada de fortificações,
perto da fronteira francesa e na margem do Rio
Arga. Tempo livre para visitar a zona velha da
cidade, a cidadela, a Praça do Castelo e a
Catedral. Almoço. De tarde, visita da Terra Natal
de São Francisco Xavier (em Javier) Nascido no
Castelo de Xavier em Navarra, em 1506, onde no
quinto centenário do seu nascimento, foi
celebrada uma eucaristia presidida pelo enviado
especial de Sua Santidade o Papa Bento XVI, o
Cardeal António Rouco Varela. Na homilia da
celebração, o Cardeal frisou que o Missionário do
Oriente foi “um jesuíta universal, cuja herança
espiritual é cada vez mais viva na Igreja”. Tempo
livre para visitar o castelo. Em hora a determinar regresso a Pamplona. Jantar e alojamento
no hotel.
26/04/2019 (Sexta-feira) 5º Dia – PAMPLONA/ VALLADOLID/ MARQUÊS
Pequeno-almoço no hotel e viagem por Valladolid, compêndio de modernidade e
antiguidade, dada a sua condição de capital administrativa da região na actualidade e
de capital do reino de Espanha na época de Carlos V, podemos encontrar todos os
serviços mais modernos que possa oferecer uma grande capital unida a um rico património
monumental e cultural. De entre os seus edifícios mais representativos há a destacar alguns
como a Igreja de San Benito, um dos Templos mais antigos da cidade, a Igreja de Vera
Cruz, que alberga, no seu interior uma impressionante colecção de santos de procissão, a
Igreja-convento de San Joaquim e Santa Ana, etc. Almoço e início da viagem de regresso
com destino ao Marquês.
FIM DA VIAGEM
PREÇO POR PESSOA EM QUARTO DUPLO:
Mínimo 42 Participantes………………€ 610,00
Mínimo 31 Participantes………………€ 640,00
SERVIÇOS INCLUÍDOS:
- Transporte em autopullman de turismo
com ar condicionado; - Estada em hotéis
de categoria turística superior em quartos
duplos com banho privativo; - Regime de
Pensão Completa durante toda a viagem
(desde o almoço do 1.º dia ao almoço do
último dia); - Entradas: na Catedral de
Burgos e no Museu Guggenheim em
Bilbao; - Visita guiada de Burgos, Bilbao,
Lourdes e Pamplona; - Taxas hoteleiras, de
turismo e IVA; - Seguro de Viagem; RNAVT Nº 2445

Mínimo 26 Participantes………………€ 675,00
Suplemento para quarto individual..€ 160,00
Bebidas e pequenos-almoços buffet; - Um
saco ML.
SERVIÇOS EXCLUÍDOS:
- Gratificações; - Extras de carácter
pessoal e tudo o que não esteja
devidamente especificado no presente
programa.
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