
        

 

 
 
 

 
Grupos Valores a partir de Suplemento Sgl. 

 

20-29 1.375 350 

30-39 1.162,5 350 

40-49 1.162,5 350 

 
 
 
Itinerário 

Cidade Hotéis Previstos 4* Noites 

 

Fátima Hotel Santa Maria 2 

Guarda Lusitania 1 

Salamanca Regio 2 

Ávila Palacio de los Velada 1 

Burgos Corona de Castilla 1 

Bilbao Abando 1 

Lourdes Mercure Imperial 1 

 
 
O pacote inclui: 
Acomodação com meia pensão nos hotéis mencionados; Ônibus para os traslados; 

guia em português; 1 gratuidade a partir de 20 pessoas pagas. 
 

O pacote não inclui: 
Gorjetas e gratificações; comidas e bebidas não mencionadas, gastos pessoais. 

 

Informações importantes: 
Disponibilidade sob consulta e preços sujeitos a alterações sem aviso prévio. 

 

 

Dia 1: Lisboa / Santarém / Fátima 
Chegada ao aeroporto de Lisboa, com recepção por representante da Osiris. Tour 

pela cidade com visita por suas charmosas praças, Igrejas e bairros e parada para 

almoço. Após o almoço, saída para Fátima com parada em Santarém, incluindo 

visita à Igreja do Santíssimo Milagre. Jantar e pernoite no hotel. 
 

Dia 2: Fátima 
Café da manhã no hotel e saída para visitar o Santuário de Fátima, incluindo a 

Capela das Aparições e a Aldeia Aljustrel. O tour continua pelas Estações da Cruz, o 

largo da Via Sacra, terminando da Capela do Calvário. Possibilidade de assistir à 

Santa Missa e juntar-se à procissão das velas à noite. Jantar e pernoite no hotel. 
 

Dia 3: Fátima / Coimbra / Guarda 
Café da manhã no hotel e saída para visitar uma das mais antigas universidades de 

Portugal. Tempo para visitar o centro da cidade de Coimbra e à Catedral Românica. 

Jantar e pernoite no hotel em Guarda. 

 

Dia 4: Guarda / Salamanca / Alba de Tormes 
Café da manhã no hotel e saída para Salamanca, na Espanha. Visita à cidade 

universitária e à Plaza Mayor. Saída à tarde para Alba de Tormes, onde Santa Teresa 

está enterrada. Jantar e pernoite no hotel. 

 

Dia 5: Salamanca / Ávila 
Café da manhã no hotel e saída para Ávila, cidade natal de Santa Teresa. Visita à 

cidade fortificada com suas imponentes muralhas medievais. O tour continua com 

visita à Basílica Romana de São Vicente, o Convento de Santa Teresa, local de seu 

nascimento, e ao Monastério da Encarnação. Jantar e pernoite no hotel. 

 

Dia 6: Ávila / Segovia / Burgos 
Café da manhã no hotel e saída para o Burgos, com parada em Segovia. Passeio 

pelo aqueduto romano, Catedral Gótica, Cidadela medieva e Santuário de Fuenscila. 

Em Burgos, visita à Catedral da cidade e possibilidade de assistir à Santa Missa. 

Jantar e pernoite no hotel. 

 

Dia 7: Burgos / Bilbao 
Café da manhã no hotel e saída para Bilbao. Visita à Catedral de Santiago, com 

possibilidade de parada no Museu Guggenheim de arte contemporânea. Jantar e 

pernoite no hotel. 

 

Dia 8: Bilbao / Azpeitia / Lourdes 
Café da manhã no hotel e saída para Lourdes. A caminho da bela cidade de San 

Sebastian, parada em Azpeitia, onde nasceu San Ignacio de Loyola, fundador da 

ordem jesuíta. Chegada em Lourdes à tarde. Possibilidade de participar da 

procissão de velas a noite. Jantar e pernoite no hotel. 
 

Dia 9: Lourdes 
Café da manhã no hotel e visitas pela cidade: Gruta, Basílica da Imaculada 

Conceição, Basílica do Rosário e Via Sacra À noite, possibilidade de participar da 

procissão de velas. Jantar e pernoite no hotel. 

 

Dia 10: Toulouse 
Café da manhã no hotel e traslado para o aeroporto de Toulouse.  

 

Reservas ou maiores informações: 
 Ricardo.ferreira@osiris.pt 
agbrands.com.br (11) 3569-0857 

CAMINHOS DA FÉ  
BY OSIRIS TRAVEL 

10 Dias / 9 Noites Preços e Condições (em euros por pax) 


