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PEREGRINAÇÃO

1.º dia
Bragança I Avila IMadrid
Em hora a determinar saída em direcção a Espanha, passando
por Zamora e Salamanca. Chegada a Ávila, almoço e visita
desta cidade cuja fama é devida ao facto de ter sido a cidade
berço de santa Teresa de Jesus, reformadora do Carmelo.
Visita do Convento de Santa Teresa, local do seu nascimento,
Convento da Encarnação, onde viveu como irmã carmelita e o
convento de S. José, primeiro Convento fundado por Santa
Teresa. Continuação da viagem. Ao final da tarde, chegada a
Madrid, jantar e alojamento no hotel.
2.º dia
Madrid I Saragoça I Monserrat
Após o pequeno almoço, saída para uma breve panorâmica da
cidade e continuação da viagem para Saragoça, onde
visitaremos o Santuário de Nossa Senhora do Pilar, padroeira
de Espanha. Almoço e prosseguimento para Monserrat,
santuário situado numa zona montanhosa bastante bonita
comgrandes declives e altos promontórios e onde se encontra
a padroeira da Catalunha. Jantar e alojamento
3.º dia
Monserrat I Barcelona
Pequeno almoço no hotel e visita do Mosteiro Benedito, onde
se venera a Imagem de Nossa Senhora de Monserrat.
Prosseguimento da viagem até Barcelona, almoço. De tarde
visita guiada da capital da Catalunha e importante cidade
portuária de Espanha. Visita do Bairro Gótico onde se encontra
a Catedral, o Paseo da Gracia, as Ramblas, a parte nova com a
Igreja da Sagrada Família, monumento ainda em construção
sobre a traça do famoso arquitecto Catalão Antoni Gaudi, a
igreja foi consagrada Basílica pelo Papa Bento IV em Novembro
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de 2010, continuação pela colina de Montjuic onde se
encontra o Complexo Olímpico e passando pelo bairro de
Eixample para podermos ver alguns dos edifícios mais
marcantes do Modernismo. Regresso a Monserrat, jantar e
alojamento.
4.º dia
Monserrat I Lourdes
Após pequeno almoço, saída em direcção a França,travessando
os Pirinéus. Almoço em Andorra. Continuação da viagem. Ao
final da tarde, chegada a Lourdes, jantar e alojamento no
hotel. Possibilidade de participar nas procissão de velas.
5.º e 6.º dia
Lourdes
Estadia no hotel em regime de pensão completa. Visita do
Santuário e dos locais ligado ás aparições de Nª Senhora a
Bernardette. Participação nas cerimónias religiosas, Missa
Internacional, Via Sacra e Procissão das Velas. Tempo livre para
actividades de caracter pessoal.
7.º dia
Lourdes I Bragança
Após pequeno almoço no hotel saída em direcção a Portugal.
Almoço no caminho. Passagem por Burgos, possibilidade de
paragem para visitar a Catedral, considerada uma das mais
bonitas de Espanha. Ao final do dia chegada a Bragança.
Preço por pessoa I 750.00€
Suplemento de Single I 180.00€
Preço inclui
- Autocarro de Turismo para o circuito em cima mencionado;
- Pensão Completa desde o almoço do primeiro dia ao almoço do último dia;
- Estadia em Hoteis de 3* em quarto duplo ou triplo com casa de banho privativo;
- Guias locais em Avila e Barcelona;
- Entradas no Mosteiro de S. José e Mosteiro da Encarnação em Avila, em Barcelona a Basilica da
Sagrada Familia;
- Acompanhante da n/ Agência, durante todo o percurso;
- Seguro de Viagem.
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