FRANÇA, ALEMANHA, REP. TCHECA, POLÔNIA E
ÁUSTRIA

12 DIAS

DIREÇÃO ESPIRITUAL:
JEBERTON TEIXEIRA
ROTEIRO PROMOCIONAL
SAÍDA: 2º QUINZENA DE NOVEMBRO DE 2021
PARIS

PRAGA

CRACÓVIA

VIENA

1º dia: Porto Alegre-RS / Paris
Em horário apropriado, apresentação no aeroporto para embarque com
destino a Paris via devidas conexões.

7º dia: Praga / Cracóvia
Após café da manhã, saída com destino a Cracóvia (Polônia). Chegada,
acomodação no hotel. Jantar e pernoite.

2º dia: Paris
Chegada em Paris, recepção no aeroporto e traslado ao hotel.
Acomodação e pernoite.

8º dia: Cracóvia
Após café da manhã, visita ao Santuário da Divina Misericórdia e ao
convento de Santa Faustina. Tarde: Tour pela cidade de Cracóvia, onde o
Papa João Paulo II foi Bispo antes de ser eleito Papa, conhecendo o Castelo
de Wawel, Catedral Real. Retorno ao hotel. Acomodação, jantar e
pernoite.

3º dia: Paris
Após café da manhã, visita a Capela da Medalha Milagrosa. Tarde: Visita
panorâmica aos principais pontos turísticos incluindo a Praça da
Concórdia, a Avenida dos Campos Elíseos, o Arco do Triunfo, a Catedral
de Notre Dame, Torre Eiffel (subida exclusa). Retorno ao hotel. Pernoite.
4º dia: Paris / Heidelberg
Após café da manhã, saída com destino a Heidelberg (Alemanha).
Chegada, acomodação no hotel. Jantar e pernoite.
5º dia: Heidelberg / Praga
Após café da manhã, visita panorâmica pela cidade de Heidelberg. Saída
com destino a Praga (República Tcheca). Chegada, acomodação no hotel.
Jantar e pernoite.
6º dia: Praga
Após café da manhã, visita panorâmica pela cidade conhecendo a Igreja
do Loreto, Castelo de Praga, Catedral de São Vito, Igreja de São Nicolau e
Igreja Nossa Senhora da Vitória. Tarde livre para atividades
independentes. Pernoite.

9º dia: Cracóvia
Após o café da manha, visita as Minas de Sal de Wieliczkae. Tarde livre para
atividades independentes. Acomodação no hotel. Jantar e pernoite.
10º dia: Cracóvia / Viena
Após café da manhã, saída com destino a Viena (Áustria). Chegada,
acomodação no hotel. Jantar e pernoite.
11º dia: Viena
Após café da manhã, visita panorâmica pela cidade conhecendo o Ring
Strasse, Jardins do Belvedere, Teatro da Ópera, Parlamento, Palácio
Imperial Hofburg, pontes sobre o Rio Danúbio, Monumentos a Goethe,
Mozart. Tarde: Visita ao Palácio de Schoenbrunn (ingresso incluso) da
Imperatriz Sissi. Acomodação no hotel. Jantar e pernoite.
12º dia: Viena / Porto Alegre-RS
Em horário apropriado, traslado ao aeroporto para embarque com destino
a Porto Alegre-RS via devidas conexões. Fim dos nossos serviços.

O PREÇO DO PACOTE INCLUI:
● Hospedagem em hotéis categoria turística, em quartos duplos com banheiro privativo. (Para quarto individual, consultar valores); ● Pensão completa (café da manhã, almoço e jantar).
Exceto em dias de vôo, aeroportos, navios, trens e dias livres; ● Bilhetes aéreos internacionais em classe econômica, (para classe executiva consultar acréscimo); ● Ônibus turístico com
ar condicionado ou aquecedor; ● Direito de levar uma mala de até 20 kg + uma bagagem de mão; ● Guias locais; ● Guia acompanhante saindo do Brasil; ● Seguro saúde e seguro
bagagem (acima de 70 anos favor consultar); ● Taxas de embarque.

NÃO INCLUI:
● Excesso de bagagem nos aviões; ● Despesas de caráter pessoal (bebidas, lanches, telefonemas, consumo do frigo-bar nos hotéis, etc.); ● Ingressos para as visitas não
especificamente ● mencionadas ou programadas; ● Taxas de adesão R$ 380,00.

OBSERVAÇÃO:
A peregrinação, bem como todas as outras, deverão ser totalmente pagas até no máximo 60 dias antes da viagem. A taxa de adesão é intransferível. Caso haja desistência por parte de
algum peregrino, este perderá a taxa de adesão. O preço cotado para este roteiro está baseado nos valores cobrados pelos ônibus, hotéis e restaurantes no ano de 2019, e será
reajustado caso haja aumentos significativos. Também a parte aérea será reajustada se houver aumento de tarifas superior a US$ 700,00 ou mudanças importantes na política das
transportadoras aéreas referente a desconto para grupos de peregrinos. Preço válido para saída do aeroporto de Porto Alegre-RS. Saindo de outro aeroporto, deverá ser feita uma
consulta. Pacote válido para grupo de no mínimo 30 passageiros.

Informações:
Informações:
CRISTINE HOFFMANN
Tatiane Kaczmarek
(51) 99509-2086
(51) 98026-4114
(51)3491-6080
peregrinacoes@filhosdacruz.com.br

R$ 14.500,00
+ Taxa de adesão de R$ 380,00
CHEQUE | BOLETO | CARTÃO

AG: 1138-x

