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GRUPOS EM VIAGEM

BEM-VINDO AO MUNDO RELIGIOSO
Estimados Passageiros e Agentes,

A Lusanova fundada em 1959 na cidade de Lisboa, e com escritórios no Brasil 
desde 2000, é reconhecida por ser uma empresa idónea, sólida financeiramente e 
experiente que opera circuitos em todo o Mundo com incidência em roteiros na 
Europa com guia em português e especialistas no destino Portugal.

Tendo como missão a qualidade e o atendimento dedicado ao cliente, procuramos 
honrar o slogan da empresa “ Viajamos juntos pelo Mundo”,

Em cada circuito, mais do que uma simples viagem, o que lhe propomos é uma 
verdadeira experiencia destinada a ficar gravada no coração de quem dela desfruta.

Estamos colocando á sua disposição anos de experiencia na prestação de serviços 
turísticos.

Contamos com uma equipe de especialistas com agilidade na cotização 
competitiva de roteiros religiosos, que irão auxiliar o agente no for necessário para 
que o sonho do passageiro se realize segura e com a máxima qualidade.

Este caderno é uma amostra de anos de dedicação e trabalho pela excelência em 
roteiros religiosos.

A caminho dos 60 anos, damos a segurança e garantia que o passageiro 
procura quando nos dá a sua preferência.

 Luís Lourenço

 Diretor Geral - Lusanova Travel Group

PARA VIAJAR BASTA EXISTIR – Fernando Pessoa
Siga-nos no facebook e Instagram.
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ÍNDICE GERALMUNDO RELIGIOSO LUSANOVA

ÍNDICE GERALÍNDICE

A LUSANOVA criou neste ano   2017   o Departamento de TURISMO RELIGIOSO com uma equipe especializada   no segmento e apresenta vários 
roteiros  com suas  particularidades para 2018 /2019.  
Como todos sabem a Terra Santa é o cenário   da Bíblia, também a terra natal de Jesus. Estamos apresentando vários roteiros da Terra Santa   com 
ITÁLIA, com PORTUGAL, com EGITO, JORDÂNIA ou somente 10 dias na TERRA SANTA.
Gostaríamos  de salientar algumas particularidades da nossa programação: 
& Visitar  o  Monte das Oliveiras  á noite para  uma vigília. 
& Marcar as missas, celebrações ou orações nos locais sagrados dos católicos . 
& Outra possibilidade será poder participar da celebração da missa com o Cristão da Terra Santa em Belém. 
&  No roteiro que faz Itália e Terra Santa, nas visitas em Roma sempre procuramos colocar nossos peregrinos  a participar das audiências no Vaticano com o Papa.
&  Também agendamos as missas  nas principais basílicas de Roma e  igualmente em Assis  .  
&  Referente a Portugal , a nossa casa,  onde agendamos os locais e horários das missas ou orações solicitadas e com guias especializados no segmento do turismo 

religioso.
&  Outros destinos que apresentamos neste caderno são os Caminhos de São Paulo; São Paulo foi o apostolo que levou o cristianismo para o mundo ,ele teve uma 

influencia muito grande na expansão do cristianismo ,portanto este roteiro fala da sua vida apostólica e da difusão do cristianismo. 
&  Outro roteiro é o México Religioso, na  cidade do México visitaremos a   Basílica de Nossa Senhora de Guadalupe, que é um  dos santuários mais importante do 

mundo.   Outra cidade importante para a Igreja católica na América Latina, é Puebla onde foi realizada   a Conferencia de Puebla, que na época foi de grande 
importância para  a igreja católica, tal como foi  em 2007 a conferência de Aparecida.

&  Outras opções  de roteiros:  os Santuários Marianos com Roma, Paris, Lisieux, Lourdes, Fatima ou somente  Roma, Assis, Lisboa e Fatima. 
Venha fazer a sua peregrinação conosco com qualidade, segurança e preços competitivos.
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Samaria, até a Judéia onde teremos a vis-
ta panorâmica de Jericó e do Vale do Rio 
Jordão, com sua riqueza impar. Ainda vere-
mos o sítio arqueológico de Qumran, local 
que se destaca pela descoberta em 1947 
de pergaminhos antigos contendo partes 
de cópias das sagradas escrituras. Veremos 
o Mar Morto, onde teremos a chance de 
banharmo-nos em suas águas medicinais. 
Teremos então nossa chegada triunfal na 
cidade de Jerusalém, a cidade mensageira 
da paz, que abriga as três únicas religiões 
monoteístas do mundo, com uma oração 
especial: “Orai pela paz em Jerusalém; haja 
paz dentro de teus muros e prosperidade 
dentro dos teus palácios” (Sl. 122). Jantar 
e hospedagem no hotel.

6º Dia Jerusalém - Monte 
das Oliveiras e Monte Sião
Após café da manhã, sairemos para per-
correr os passos de Jesus no Domingo de 
Ramos, descendo o Monte das Oliveiras, 
para: conhecermos o local da Ascensão, 
a Igreja do Pater Noster (Pai Nosso), 
temos a vista panorâmica da cidade, vi-
sitar a igreja Dominus Flevit, o jardim de 
Getsêmani, onde está a Basílica da Ago-
nia (ou das Nações), e ainda o chamado 
Túmulo de Maria. À tarde, visitaremos o 
Monte Sião, onde se encontra o Cenáculo, 
local da Última Ceia,  o túmulo do Rei Davi 
e a igreja da Dormição de Nossa Senhora. 
Depois, entrando pela Porta de Sião, co-
nheceremos a Cidade Antiga de Jerusalém 
e o Muro das Lamentações, que é a parte 
restante do Templo da época de Jesus, 
onde Cristo esteve e realizou tantos mi-
lagres. Teremos, ainda, a possibilidade de 
visitar o Monte Moriá, que abriga a Espla-
nada das mesquitas de Omar e Al Aqsa (se 
estiver aberta para visitação). Retorno ao 
hotel para jantar e pernoi .

7º Dia Jerusalém | Ein 
Karem | Belém | Jerusalém
Após café da manhã, teremos a oportunida-
de de ver uma maquete que  mostrará como 
Jerusalém era no tempo de Jesus, que fica 
exposta no Museu de Israel. Depois iremos 
para a cidade natal de São João Batista, Ein 

Karem, onde Isabel e Zacarias moravam e 
receberam a visita de Maria (Lc. 1, 39-56), 
teremos lá a oportunidade de fazer nossas 
preces na Igreja da Visitação e na Igreja de 
São João Batista. À tarde, visitaremos a cida-
de do Nascimento de Jesus, Belém. Lá visita-
remos a Basílica da Natividade, onde está a 
Gruta onde Cristo nasceu, e a Igreja de Santa 
Helena, onde está a gruta na qual São Jerôni-
mo traduziu a Bíblia para o latim. Ainda em 
Belém, visitaremos o campo dos pastores, 
onde eles receberam a mensagem do anjo 
sobre o nascimento de Cristo. Retornaremos 
ao hotel para jantar e hospedagem . 

8º Dia Jerusalém - Via 
Sacra e Santo Sepulcro
Após café da manhã, iremos em direção 
da Porta dos Leões, por onde entraremos 
na Cidade Antiga e visitaremos a Igreja de 
Santa Ana, local de nascimento de Nossa 
Senhora. Veremos também a Piscina Pro-
bática de Betesda. Seguiremos então pela 
Via Dolorosa, feita por Cristo em sua Pai-
xão, desde a Capela da Flagelação, até a 
Igreja do Santo Sepulcro (com possibilida-
de de missa), passando por toda a região 
do Mercado. À tarde, teremos tempo livre 
para fazermos compras no mercado, bem 
como, para conhecermos alguns outros 
pontos de interesse na cidade, como o 
Memorial Yad Vashem, onde os que luta-
ram pelo fim do holocausto dos judeus no 
Séc. XX são homenageados, na Alameda 
dos Justos entre as Nações. Retorno ao 
hotel para jantar e hospedagem.

9º Dia Jerusalém | Tel Aviv | 
Brasil
Após café da manhã no hotel, em horá-
rio determinado, faremos nosso traslado 
para o aeroporto Ben Gurion em Tel Aviv. 
Embarcaremos então com destino ao Bra-
sil, com conexão.

10º Dia Brasil
Chegada ao aeroporto de Brasil. 
Agradecemos por escolher a Lusa-

nova e aguardamos você para a reali zação 
do seu próximo sonho.
Fim dos nossos serviços.

1º Dia Brasil | Tel Aviv
Em horário determinado, apresen-
tação no aeroporto para embarque 

com destino a Tel Aviv , com Conexão.

2º Dia Tel Aviv | Nazaré
Chegada ao aeroporto de Tel Aviv, e trasla-
do para à região da Galiléia, passando pela 
antiga Samaria. Jantar e hospedagem em 
hotel em Nazaré.

3º Dia  Nazaré | Caná | 
Monte Tabor | Nazaré
Após café da manhã no hotel e saída para 
Caná da Galiléia, local do primeiro milagre 
de Jesus, com Renovação das Promessas 
Matrimoniais. Em seguida visitaremos Na-
zaré, cidade onde Jesus passou sua infância 
e adolescência, para conhecer a Basílica 
da Anunciação, a Carpintaria de São José 
(com possibilidade de missa) e a Fonte da 
Virgem. À tarde, subiremos ao Monte Tabor 
para visitar a Basílica da Transfiguração. 
Retorno ao hotel, jantar e hospedagem.

4º Dia  Nazaré | Mar da 
Galiléia | Rio Jordão | Nazaré
Após café da manhã, faremos um passeio 
pelo Mar da Galiléia (se as condições climá-
ticas permitirem) até chegarmos a Cafar-
naum, cidade de Pedro, onde se encontram 
as escavações da antiga Sinagoga e da Casa 
de São Pedro. Continuaremos até a Mensa 
Christi, 4lugar da Igreja do Primado (local 
da confirmação de São Pedro) e à Tabgha 
(local da multiplicação dos pães e peixes). 
Subiremos ao Monte das Bem Aventuran-
ças, onde ocorreu o Sermão da Montanha 
(com possibilidade de missa). Veremos ain-
da o Rio Jordão, onde poderemos ter nossa 
Renovação das Promessas do Batismo, 
realizada pelo Orientador Espiritual. Jantar 
e hospedagem no hotel.

5º Dia Nazaré | 
Qumran | Mar Morto | 
Jerusalém
Após café da manhã, sairemos com destino 
à Jerusalém, passando por toda a antiga 

Terra Santa dos Sonhos Nazaré e Jerusalém
Visitando: Tel Aviv 1N  Nazaré 3N  Caná | Monte Tabor | Mar da Galiléia | Rio Jordão | 
Qumran | Mar Morto | Jerusalém 4N  | Ein Karem | Belém

Itinerário:

Mar da Galiléia

Datas de Partida 
do Brasil

Em 
Duplo

Suplemento 
Single

Abril, 23 3.845 792
Junho, 18 3.845 792
Agosto, 06 4.354 1.220
Outubro, 08 3.845 792
NOTA: Preço calculado para saída mínima de 
32 passageiros; Saída de São Paulo e / ou Rio de 
Janeiro; Consulte preços de saída de outras cidades.

Preço por pessoa (Em Dólares Americanos):

3.845$ 10 DIASde
sd

e

->  Passagem aérea em classe econômica, com saída 
de São Paulo ou Rio de Janeiro; 

->  Traslados dos aeroportos aos hotéis e vice-versa;
->  Hotéis de categoria 4* (estrelas);
->  Meia pensão (café da manhã buffet e jantar - 

menu turístico); 
->  Maleteiros nos hotéis (1 mala por pessoa); 
->  Transporte em ônibus de luxo durante toda 

programação;
->  Visitas mencionadas no programa; 
->  Entradas nos pontos Turísticos conforme 

itinerário;
->  Guia Licenciado em português; 
->  Auriculares para as visitas que forem 

obrigatórias; 
->  Kit Lusanova: bolsa de viagem, etiqueta de 

bagagem, porta documentos, porta moeda;
->  Acompanhante Lusanova desde o embarque de 

São Paulo e / ou Rio de Janeiro;
->  Seguro Viagem, (Limites de Idade: Passageiros 

de 76 a 85 anos terão acréscimo de 50% somente 
na Tarifa do seguro. Acima de 85 anos, acréscimo 
de 50% na Tarifa e redução de 50% somente no 
Benefício médico).

Não Incluso:
->  Extras nos hotéis: refeições à la carte, bebidas, 

lavanderia, telefonemas, etc.;
->  Gorjetas nos hotéis, restaurantes e aeroportos; 
->  Documentação e/ou vistos;
->  Serviços extras causados por mudança de horário 

ou atraso de voos previstos; 
->  Taxas de Embarque (Aproximadamente 

US$ 180,00); 
->  Visitas e passeios opcionais; 
->  Extras de caráter pessoal. 

Incluso:
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Datas de Partida 
do Brasil

Em 
Duplo

Suplemento 
Single

Abril, 23 3.702 730
Maio, 02 3.702 730
Junho, 15 3.702 730
Julho, 09 3.990 730
Agosto, 13 4.148 1.100
Agosto, 30 3.702 730
Outubro, 15 3.702 730
Novembro, 12 3.702 730
NOTA: Peço calculado para saída mínima de 
32 passageiros; Saída de São Paulo e / ou Rio de 
Janeiro; Consulte preços de saída de outras cidades.

Preço por pessoa (Em Dólares Americanos):

->  Passagem aérea em classe econômica, com saída 
de São Paulo ou Rio de Janeiro; 

->  Traslados dos aeroportos aos hotéis e vice-versa;
->  Hotéis de categoria 4* (estrelas);
->  Meia pensão (café da manhã buffet e jantar - 

menu turístico); 
->  Maleteiros nos hotéis (1 mala por pessoa); 
->  Transporte em ônibus de luxo durante toda 

programação;
->  Visitas mencionadas no programa; 
->  Entradas nos pontos Turísticos conforme 

itinerário;
->  Guia Licenciado em português; 
->  Auriculares para as visitas que forem 

obrigatórias;
->  Kit Lusanova: bolsa de viagem, etiqueta de 

bagagem, porta documentos, porta moeda;
->  Acompanhante Lusanova desde o embarque de 

São Paulo e / ou Rio de Janeiro;
->  Seguro Viagem, (Limites de Idade: Passageiros 

de 76 a 85 anos terão acréscimo de 50% somente 
na Tarifa do seguro. Acima de 85 anos, acréscimo 
de 50% na Tarifa e redução de 50% somente no 
Benefício médico).

Não Incluso:
->  Extras nos hotéis: refeições à la carte, bebidas, 

lavanderia, telefonemas, etc.;
->  Gorjetas nos hotéis, restaurantes e aeroportos; 
->  Documentação e/ou vistos;
->  Serviços extras causados por mudança de horário 

ou atraso de voos previstos; 
->  Taxas de Embarque (Aproximadamente US$ 

180,00); 
->  Visitas e passeios opcionais; 
->  Extras de caráter pessoal. 

Incluso:5º Dia Tiberíades | Qumran | 
Mar Morto | Jerusalém
Após café da manhã, sairemos com desti-
no à Jerusalém, passando por toda a an-
tiga Samaria, até a Judeia onde teremos 
a vista panorâmica de Jericó e do Vale do 
Rio Jordão, com sua riqueza impar. Ainda 
veremos o sítio arqueológico de Qumran, 
local que se destaca pela descoberta em 
1947 de pergaminhos antigos contendo 
partes de cópias das sagradas escrituras. 
Veremos o Mar Morto, onde teremos a 
chance de banharmo-nos em suas águas 
medicinais. Teremos então nossa chegada 
triunfal na cidade de Jerusalém, a cidade 
mensageira da paz, que abriga as três úni-
cas religiões monoteístas do mundo, com 
uma oração especial: “Orai pela paz em 
Jerusalém; haja paz dentro de teus muros 
e prosperidade dentro dos teus palácios” 
(Sl. 122). Jantar e hospedagem no hotel.

6º Dia Jerusalém | 
En Karem | Belém | 
Jerusalém
Após café da manhã, teremos a oportuni-
dade de ver uma maquete que mostrará 
como Jerusalém era no tempo de Jesus, 
que fica exposta no Museu de Israel. De-
pois iremos para a cidade natal de São João 
Batista, Ein Karem, onde Isabel e Zacarias 
moravam e receberam a visita de Maria 
(Lc. 1, 39-56); teremos lá a oportunidade 
de fazer nossas preces na Igreja da Visita-
ção e na Igreja de São João Batista. À tarde, 
visitaremos a cidade do Nascimento de 
Jesus, Belém. Lá visitaremos a Basílica da 
Natividade, construída sobre a gruta onde 
Cristo nasceu, e a Igreja de Santa Helena, 
onde está outra gruta, na qual São Jerôni-
mo traduziu a Bíblia para o latim. Ainda em 
Belém, visitaremos o campo dos pastores, 
onde eles receberam a mensagem do anjo 
sobre o nascimento de Cristo. Retornare-
mos ao hotel para jantar e hospedagem.

7ºDia Jerusalém – Monte 
das Oliveiras e Monte Sião
Após café da manhã, sairemos para per-
correr os passos de Jesus no Domingo de 
Ramos, descendo o Monte das Oliveiras, 

para: conhecermos o local da Ascensão, 
a Igreja do Pater Noster (Pai Nosso), 
temos a vista panorâmica da cidade, vi-
sitar a igreja Dominus Flevit, o jardim de 
Getsêmani, onde está a Basílica da Ago-
nia (ou das Nações), e ainda o chamado 
Túmulo de Maria. À tarde, visitaremos o 
Monte Sião, onde se encontra o Cenáculo, 
local da Última Ceia o túmulo do Rei Davi 
e a igreja da Dormição de Nossa Senhora. 
Depois, entrando pela Porta de Sião, co-
nheceremos a Cidade Antiga de Jerusalém 
e o Muro das Lamentações, que é a parte 
restante do Templo da época de Jesus, 
onde Cristo esteve e realizou tantos mi-
lagres. Teremos, ainda, a possibilidade de 
visitar o Monte Moriá, que abriga a Espla-
nada das mesquitas de Omar e Al Aqsa (se 
estiver aberta para visitação). Retorno ao 
hotel para jantar e hospedagem.

8º Dia Jerusalém - Via 
Sacra e Santo Sepulcro
Após café da manhã, iremos em direção 
da Porta dos Leões, por onde entraremos 
na Cidade Antiga e visitaremos a Igreja 
de Santa Ana, local de nascimento de 
Nossa Senhora. Veremos também a Pis-
cina Probática de Betesda. Seguiremos 
então pela Via Dolorosa, feita por Cristo 
em sua Paixão, desde a Capela da Fla-
gelação, até a Igreja do Santo Sepulcro 
(com possibilidade de missa), passando 
por toda a região do Mercado. À tarde, 
teremos tempo livre para fazermos com-
pras no mercado. Retorno ao hotel para 
jantar e hospedagem.

9ºDia Jerusalém | Tel Aviv | 
Brasil 
Após café da manhã, em horário deter-
minado traslado ao aeroporto Ben Gurion 
em Tel Aviv,  para embarque com destino 
a Brasil.

10ºDia Brasil
Chegada ao aeroporto de Brasil. Agrade-
cemos por escolher a Lusanova e aguar-
damos você para a realização do seu 
próximo sonho.
Fim dos nossos serviços.

1º Dia Brasil | Tel Aviv
Em horário determinado, apresen-
tação no Aeroporto para embarque 

com destino a Tel Aviv com conexão.

2º Dia Tel Aviv | Tiberíades 
Chegada ao aeroporto de Tel Aviv, e tras-
lado para a região Da  Galiléia, passando 
ao lado da antiga Samaria. Jantar e hos-
pedagem no hotel em Tiberíades

3º Dia Tiberíades  | Caná | 
Nazaré | Monte Tabor | 
Tiberíades
Após café da manhã no hotel e saída 
para Caná da Galiléia, local do primeiro 
milagre de Jesus, com Renovação das 
Promessas Matrimoniais. Em seguida 
visitaremos Nazaré, cidade onde Jesus 
passou sua infância e adolescência, 
para conhecer a Basílica da Anuncia-
ção, a Carpintaria de São José (com 
possibilidade de missa) e a Fonte da 
Virgem. À tarde, subiremos ao Monte 
Tabor para visitar a Basílica da Trans-
figuração. Retorno ao hotel, jantar e 
hospedagem.

4º Dia Tiberíades | 
Mar da Galiléia | 
Rio Jordão | Tiberíades 
Após café da manhã, faremos um 
passeio pelo Mar da Galiléia (se as 
condições climáticas permitirem) até 
chegarmos a Cafarnaum, cidade de 
Pedro, onde se encontram as escava-
ções da antiga Sinagoga e da Casa de 
São Pedro. Continuaremos até a Men-
sa Christi, lugar da Igreja do Primado 
(local da confirmação de São Pedro) e 
à Tabgha (local da multiplicação dos 
pães e peixes). Subiremos ao Monte 
das Bem Aventuranças, onde ocorreu 
o Sermão da Montanha (com possi-
bilidade de missa). Veremos ainda o 
Rio Jordão, onde poderemos ter nossa 
Renovação das Promessas do Batismo, 
realizada pelo Orientador Espiritual. 
Jantar e hospedagem no hotel.

Terra Santa dos Sonhos Tiberíades e Jerusalém
Visitando: Tel Aviv 2N  Tiberíades 3N  Caná | Nazaré | Monte Tabor | Mar da Galiléia | 
Rio Jordão | Qumran | Mar Morto | Jerusalém 4N  En Karem | Belém
Itinerário:
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chegaremos a Banias/Cesareia de Felipe 
onde caminharemos as margens das fontes 
do Jordão e poderemos ver as ruínas do lo-
cal onde Jesus esteve com o Apostolo Pedro. 
Retorno ao hotel e jantar.

5º Dia Kfar Kedem | Yardenit 
| Vale do Jordão | Jerusalém 
Partida da Galiléia para Jerusalém. Visita a 
Kfar Kedem, no caminho visita a Yardenit 
onde está o Rio Jordão, com possibilidade 
de celebrar o Batismo. Visita a um Kibutz, 
comunidade agrícola socialista, experiência 
única em Israel. Depois partiremos pelo Vale 
do Jordão chegando até a fonte de Gedeão. 
A seguir, atravessaremos o deserto da Sa-
maria e da Judéia a caminho de Jerusalém. 
Chegada triunfal na cidade com uma oração 
especial “Orai pela paz em Jerusalém. Visita 
ao Friends of Zion Museum. Haja paz dentro 
dos teus muros e prosperidade dentro dos 
teus palácios”. Chegada ao hotel. 

6º Dia Museu do 
Holocausto | Cidade Antiga 
Iniciaremos o dia com uma vista panorâ-
mica da cidade de David na promenade de 
Jerusalém, depois uma vista panorâmica de 
Belém. Continuamos pela manhã com uma 
visita ao Memorial do Holocausto, museu 
em memória aos 6 milhões de judeus exter-
minados na Segunda Guerra Mundial pelos 
Nazistas. À tarde entraremos em Jerusalém 
através das antigas muralhas atravessando 
o bairro judeu e o antigo cardo romano, 
para chegarmos ao Muro das Lamentações 
ao lado do Monte Moriah. Terminaremos 
com um city tour, passando pela casa do 
presidente e pela Menora situada em frente 
ao parlamento de Israel, a Knesset. Retorno 
ao hotel. 

7º Dia Monte das Oliveiras | 
Monte Sião 
Iniciamos com o Monte das Oliveiras onde 
lembraremos a ascenção de Jesus e o cená-

1º Dia Brasil | Tel Aviv
Em horário determinado apresen-
tação no aeroporto do Brasil para 

embarque com destino a Tel Aviv.

2º Dia Chegada ao 
Aeroporto de Tel Aviv Ben 
Gurion
Chegada ao Aeroporto Internacional Ben-
Gurion. Assistência e Recepção. Bem Vindos 
a Terra da Bíblia. Acomodações em Tel-Aviv. 
Chegada ao hotel. 
 
3º Dia Tel Aviv | Jaffa | 
Cesaréia Marítima | Haifa | 
Galiléia v
Após café da manhã. Visita a Jaffa, porto an-
tigo de onde saiu o profeta Jonas e por onde 
o Rei Salomão trouxe os cedros do Líbano 
para a construção do I Templo. A seguir, city 
tour por Tel Aviv e continuação em direção 
ao norte de Israel, onde seguiremos pela 
Via Maris para conhecer Cesaréia Marítima 
às margens do Mediterrâneo. Subiremos o 
Monte Carmel, cenário da atuação do Profe-
ta Elias, onde se encontra também a cidade 
de Haifa. Continuação para Meguido, colina 
arqueológica no centro do Vale do Armage-
don. Finalizaremos no coração da Galiléia 
com visita ao Monte do Precipício em Naza-
ré, região onde Jesus passou sua infância e 
juventude. Chegada ao hotel e jantar. 

4º Dia Região do Mar da 
Galiléia
Travessia de barco do Mar da Galiléia como 
na época de Jesus. Continuação até as ruí-
nas de Cafarnaum, a aldeia de pescadores 
onde estava a casa de Pedro e a cidade que 
acolheu Jesus segundo Mateus 4,13. Pros-
seguiremos a Tabgha, lugar da Multiplica-
ção dos Pães e dos Peixes e subiremos ao 
Monte das Bem Aventuranças, lugar onde 
Jesus fez o Sermão da Montanha. A tarde 

Circuito Israel  Evangélico
Visitando: Tel Aviv Ben Gurion 1N  Jaffa | Cesaréia Marítima | Haifa | Galiléia 2N   
Kfar | Kedem | Yardenit | Vale do Jordão | Jerusalém 3N  Mar Morto e Massada 1N

Itinerário:

Jaffa

rio de Jerusalém em que Jesus chorou pela 
cidade. Chegada ao Horto do Getsemani, 
onde teremos tempo para oração entre as 
oliveiras antigas no Vale do Cedron. Prosse-
guiremos para o Monte Sião visitando o Ce-
náculo; lugar da última ceia de Jesus e visita 
ao Túmulo do Rei David. Prosseguiremos ao 
lugar do Pretorium, onde Jesus foi condena-
do por Pilatus onde estão os Litostrotos e de 
lá seguiremos caminho pela Via Dolorosa 
nos passos de Jesus ao Jardim do Gólgota (o 
lugar da Crucificação e do Sepulcro Vazio). 
Retorno ao hotel. 

8º Dia Jerusalém – Dia 
livre  (Possibilidade de Tour 
Opcional em Espanhol Ou 
Português Para Mar Morto e 
Massada). 
Após café da manhã, dia livre para ativida-
des pessoais. O Tour opcional tem o seguin-
te programa: Viagem ao deserto da Judéia. 
Prosseguiremos para a fortaleza de Massa-
da, onde visitaremos esta sensacional obra 
realizada a mais de 2000 anos atrás pelo 
Rei Herodes, o palco de um dos momentos 
mais dramáticos da história do Povo Judeu. 
Se o clima e o tempo permitirem, tempo 
livre para banho nas águas salgadas do 
Mar Morto, conhecido como Mar Salgado 
ou região de Sodoma da Biblia. Retorno ao 
hotel. 

9º Dia Jerusalém / 
Aeroporto de Tel Aviv Bem 
Gurion / Brasil
Após café da manhã, em horário determina-
do traslado ao aeroporto Bem Gurion em Tel 
Aviv, para embarque com destino ao Brasil.

10ºDia Brasil
Chegada ao aeroporto do Brasil. 
Agradecemos por escolher a Lusano-

va e aguardamos você para a realização do 
seu próximo sonho. 
Fim dos nossos serviços.

3.375$ 10 DIASde
sd

e

Datas de Partida 
do Brasil

Em 
Duplo

Suplemento 
Single

Abril, 23 3.735 750
Junho, 18 3.735 750
Agosto, 20 4.181 1.120
Outubro, 22 3.735 750
NOTA: Preço calculado para saída mínima de 
32 passageiros; Saída de São Paulo e / ou Rio de 
Janeiro; Consulte preços de saída de outras cidades.

Preço por pessoa (Em Dólares Americanos):

->  Passagem aérea em classe econômica, com saída de 
São Paulo ou Rio de Janeiro; 

->  Traslados dos aeroportos aos hotéis e vice-versa;
->  Hotéis de categoria 4* (estrelas);
->  Meia pensão (café da manhã buffet e jantar - menu 

turístico); 
->  Maleteiros nos hotéis (1 mala por pessoa); 
->  Transporte em ônibus de luxo durante toda 

programação;
->  Visitas mencionadas no programa; 
->  Entradas nos pontos Turísticos conforme itinerário;
->  Guia Licenciado em português;
->  Auriculares para as visitas que forem obrigatórias; 
->  Kit Lusanova: bolsa de viagem, etiqueta de bagagem, 

porta documentos, porta moeda;
->  Acompanhante Lusanova desde o embarque de São 

Paulo e / ou Rio de Janeiro;
->  Seguro Viagem, (Limites de Idade: Passageiros de 76 

a 85 anos terão acréscimo de 50% somente na Tarifa 
do seguro. Acima de 85 anos, acréscimo de 50% 
na Tarifa e redução de 50% somente no Benefício 
médico).

Não Incluso:
->  Extras nos hotéis: refeições à la carte, bebidas, 

lavanderia, telefonemas, etc.;
->  Gorjetas nos hotéis, restaurantes e aeroportos; 
->  Documentação e/ou vistos;
->  Serviços extras causados por mudança de horário ou 

atraso de voos previstos; 
->  Taxas de Embarque (Aproximadamente US$ 180,00); 
->  Visitas e passeios opcionais; 
->  Extras de caráter pessoal.

Incluso:
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multiplicação dos pães e dos peixes. Continua-
mos até Cafarnaum onde estão a antiga sinago-
ga e a casa de São Pedro. De tarde, via Tiberíades 
e Caná da Galiléia, viajaremos à Nazaré. Visita a 
Basílica da Anunciação e a carpinteria de José.  
Hospedagem na Galiléia. Retorno ao hotel.

5º Dia Vale do Jordão | Safed | 
Monte Tabor| Jerusalém
Após café da manhã. Saída para Safed e visita 
as suas encantadoras ruelas e sinagogas. Safed, 
centro da Cabala (mística Judaica) conhecido 
mundialmente. Continuação ate Yardenit, lu-
gar tradicional de batismo no Rio Jordão.  Conti-
nuamos para o Monte Tabor para visitar a Igreja 
da Transfiguração. Prosseguimos atravessando 
o Deserto da Judeia até chegar a Jerusalém. 
Hospedagem no hotel

6º Dia Cidade Nova | Ein 
Karem | Belém 
Após café da manhã saída para uma visita da 
Cidade Nova de Jerusalém. Visita ao Santuá-
rio do Livro no Museu de Israel, onde estão 
expostos os manuscritos do Mar Morto e ao 
modelo que representa a cidade de Jerusa-
lém à época de Jesus. Vista da Universidade 
Hebraica de Jerusalém. Depois seguiremos 
até o Memorial de Yad Vashem (Museu do 
Holocausto). Continuamos para Ein Karem 
para visitar as Igrejas da Visitação e de São 
João Batista. De tarde viagem a Belém*. Visi-
ta à Igreja da Natividade, Gruta do Nascimen-

to, Capela de São Jeronimo e de São José. Re-
gresso a Jerusalém.  Hospedagem no hotel.

7º Dia Monte das Oliveiras | 
Cidade Antiga
Após café da manhã, saída via Monte Scopus até 
o Monte das Oliveiras. Vista panorâmica da Cida-
de Amuralhada. Continuação até o Getsêmani, 
a Basílica da Agonia. Continuamos até a Cidade 
Velha de Jerusalém. Visita ao Muro das Lamenta-
ções e vista da Explanada do Templo. Via Doloro-
sa, Igreja do Santo Sepulcro, Monte Sião, Túmulo 
do Rei Davi, Cenáculo (lugar da última ceia), a 
Abadia da Dormição. Hospedagem no hotel. 

8º Dia Jerusalém - Dia 
Livre (Possibilidade de Tour 
Opcional em Espanhol Ou 
Português para Mar Morto e 
Massada)
Após café da manhã, dia livre para atividades 
pessoais. O Tour opcional tem o seguinte pro-
grama: Viagem ao deserto da Judéia. Prosse-
guiremos para a fortaleza de Massada, onde 
visitaremos esta sensacional obra realizada a 
mais de 2000 anos atrás pelo Rei Herodes, o 
palco de um dos momentos mais dramáticos 
da história do Povo Judeu.  Se o clima e o tempo 
permitirem, tempo livre para banho nas águas 
salgadas do Mar Morto conhecido como Mar 
Salgado ou região de Sodoma da Biblia.  Retor-
no ao Hotel. 

9º Dia Jerusalém / Tel Aviv – 
Bem Gurion / Brasil
Após café da manhã, em horário determinado 
traslado ao aeroporto Bem Gurion em Tel Aviv, 
para embarque com destino ao Brasil.

10ºDia Brasil
Chegada ao aeroporto do Brasil. Agra-
decemos por escolher a Lusanova e 

aguardamos você para a realização do seu 
próximo sonho.
Fim dos nossos serviços.

1º Dia Brasil | Tel Aviv
Em horário determinado apresentação 
no aeroporto do Brasil para embarque 

com destino a Tel Aviv.

2º Dia Chegada ao Aeroporto 
de Tel Aviv Ben Gurion 
Assistência pelo nosso representante e trasla-
do ao hotel. Hospedagem no hotel. Não inclui 
jantar. 

3º Dia Tel Aviv Jaffa | Cesaréia 
Marítima | Haifa | Acre
Após café da manhã, breve visita à cidade de Tel 
Aviv-Jaffa. Continuamos pela costa até Cesareia 
Marítima para visitar o teatro romano, a cidade 
cruzada e o aqueduto. Continuamos até Haifa 
para visitar o Mosteiro Carmelita de Stella Maris 
e depois, desde o Monte Carmelo, apreciar uma 
vista panorâmica dos jardins persas do Templo 
Bahai e do porto na baía de Haifa. Continuação 
até Acre, cidade cruzada, onde visitaremos as 
fortificações medievais. Nossa viagem termina 
na Galiléia para hospedagem. Hospedagem na 
Galiléia. Retorno ao hotel e jantar

4º Dia Região do Mar da Gali-
léia | Caná da Galiléia | Nazaré 
Após café da manhã, saída para o monte das 
Bem Aventuranças, lugar do Sermão da Monta-
nha de Jesus. Seguimos para Tabgha, lugar da 

Circuito Terra Santa Católico
Visitando: Tel Aviv 1N  Jaffa | Cesaréia Marítima | Haifa | Acre 1N  Caná | Nazaré 1N   
Vale do Jordão | Safed | Monte Tabor| Jerusalém 2N  Ein Karem | Belém 1N  Mar Morto e Massada 1N

Itinerário:

Belém3.681$ 10 DIASde
sd

e

Datas de Partida 
do Brasil

Em 
Duplo

Supleme nto 
Single

Maio, 02 3.681 750
Julho, 16 3.969 750
Agosto, 30 3.681 750
Novembro, 19 3.681 750
NOTA: Preço calculado para saída mínima de 
32 passageiros; Saída de São Paulo e / ou Rio de 
Janeiro; Consulte preços de saída de outras cidades.

Preço por pessoa (Em Dólares Americanos):

->  Passagem aérea em classe econômica, com saída 
de São Paulo ou Rio de Janeiro; 

->  Traslados dos aeroportos aos hotéis e vice-versa;
->  Hotéis de categoria 4* (estrelas);
->  Meia pensão (café da manhã buffet e jantar - menu 

turístico); 
->  Maleteiros nos hotéis (1 mala por pessoa); 
->  Transporte em ônibus de luxo durante toda 

programação;
->  Visitas mencionadas no programa; 
->  Entradas nos pontos Turísticos conforme itinerário;
->  Guia Licenciado em português; 
->  Auriculares para as visitas que forem obrigatórias; 
->  Kit Lusanova: bolsa de viagem, etiqueta de 

bagagem, porta documentos, porta moeda;
->  Acompanhante Lusanova desde o embarque de 

São Paulo e / ou Rio de Janeiro;
->  Seguro Viagem, (Limites de Idade: Passageiros 

de 76 a 85 anos terão acréscimo de 50% somente 
na Tarifa do seguro. Acima de 85 anos, acréscimo 
de 50% na Tarifa e redução de 50% somente no 
Benefício médico).

Não Incluso:
->  Extras nos hotéis: refeições à la carte, bebidas, 

lavanderia, telefonemas, etc.;
->  Gorjetas nos hotéis, restaurantes e aeroportos; 
->  Documentação e/ou vistos;
->  Serviços extras causados por mudança de horário 

ou atraso de voos previstos; 
->  Taxas de Embarque (Aproximadamente US$ 

180,00); 
->  Visitas e passeios opcionais; 
->  Extras de caráter pessoal.

Incluso:

Santo Sepúlcro
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5° Dia Tiberíades | Qumran | 
Mar Morto | Belém
Após café da manhã, sairemos com destino à 
Belém, passando por toda a antiga Samaria, 
até a Judeia onde teremos a vista panorâ-
mica de Jericó e do Vale do Rio Jordão, com 
sua riqueza impar. Ainda veremos o sítio ar-
queológico de Qumran, local que se destaca 
pela descoberta em 1947 de pergaminhos 
antigos contendo partes de cópias das sagra-
das escrituras. Veremos o Mar Morto onde 
teremos a chance de banharmo-nos em suas 
águas medicinais. Continuação para Belém. 
Jantar e hospedagem no hotel.

6° Dia Belém | Ein Karem | 
Jerusalém
Após café da manhã,  visitaremos a cidade do 
Nascimento de Jesus, Belém. Lá visitaremos 
a Basílica da Natividade, construída sobre a 
gruta onde Cristo nasceu, e a Igreja de San-
ta Helena, onde está outra gruta, na qual 
São Jerônimo traduziu a Bíblia para o latim. 
Ainda em Belém, visitaremos o campo dos 
pastores, onde eles receberam a mensagem 
do anjo sobre o nascimento de Cristo. De-
pois iremos para a cidade natal de São João 
Batista, Ein Karem, onde Isabel e Zacarias 
moravam e receberam a visita de Maria (Lc. 
1, 39-56); teremos lá a oportunidade de fa-
zer nossas preces na Igreja da Visitação e na 
Igreja de São João Batista. Logo após segui-
remos para Jerusalém teremos então nossa 
chegada triunfal na cidade de Jerusalém, 
a cidade mensageira da paz, que abriga as 
três únicas religiões monoteístas do mundo, 
com uma oração especial: “Orai pela paz em 
Jerusalém; haja paz dentro de teus muros e 
prosperidade dentro dos teus palácios” (Sl. 
122) teremos a oportunidade de ver uma 
maquete que mostrará como Jerusalém era 
no tempo de Jesus, que fica exposta no Mu-
seu de Israel. Logo após seguiremos para o 
hotel para jantar e hospedagem.

7° Dia Jerusalém – Monte 
das Oliveiras E Monte Siao
Após café da manhã, sairemos para percorrer 
os passos de Jesus no Domingo de Ramos, 

descendo o Monte das Oliveiras, para: conhe-
cermos o local da Ascensão, a Igreja do Pater 
Noster (Pai Nosso), temos a vista panorâmica 
da cidade, visitar a igreja Dominus Flevit, o 
jardim de Getsêmani, onde está a Basílica da 
Agonia (ou das Nações), e ainda o chamado 
Túmulo de Maria. À tarde, visitaremos o Mon-
te Sião, onde se encontra o Cenáculo, local da 
Última Ceia o túmulo do Rei Davi e a igreja da 
Dormição de Nossa Senhora. Depois, entran-
do pela Porta de Sião, conheceremos a Cidade 
Antiga de Jerusalém e o Muro das Lamenta-
ções, que é a parte restante do Templo da 
época de Jesus, onde Cristo esteve e realizou 
tantos milagres. Teremos, ainda, a possibili-
dade de visitar o Monte Moriá, que abriga a 
Esplanada das mesquitas de Omar e Al Aqsa 
(se estiver aberta para visitação). Retorno ao 
hotel para jantar e hospedagem.

8° Dia Jerusalém - Via Sacra e 
Santo Sepulcro
Após café da manhã, iremos em direção da 
Porta dos Leões, por onde entraremos na 
Cidade Antiga e visitaremos a Igreja de Santa 
Ana, local de nascimento de Nossa Senhora. 
Veremos também a Piscina Probática de 
Betesda. Seguiremos então pela Via Dolo-
rosa, feita por Cristo em sua Paixão, desde a 
Capela da Flagelação, até a Igreja do Santo 
Sepulcro (com possibilidade de missa), pas-
sando por toda a região do Mercado. À tarde, 
teremos tempo livre para fazermos compras 
no mercado. Retorno ao hotel para jantar e 
hospedagem.

9° Dia Jerusalém | Tel Aviv | 
Brasil
Após café da manhã no hotel , em horário de-
terminado traslado ao aeroporto Ben Gurion 
em Tel Aviv, para embarque com destino ao 
Brasil.

10° Dia Brasil
Chegada ao aeroporto ao Brasil. Agra-
decemos por escolher a Lusanova e 

aguardamos você para a realização do seu 
próximo sonho.
Fim dos nossos serviços.

1º Dia Brasil | Tel Aviv
Em horário determinado, apresen-
tação no aeroporto para embarque 

em voo com destino a Tel Aviv com cone-
xões.

2° Dia Tel Aviv | Tiberíades
Chegada ao aeroporto de Tel Aviv, e tras-
lado para a região Da Galiléia, passando 
ao lado da antiga Samaria. Jantar e per 
noite no hotel em Tiberíades
 
3° Dia Tiberíades | Caná | 
Nazare | Monte Tabor | 
Tiberíades
Após café da manhã no chotel e saída para 
Caná da Galiléia, local do primeiro milagre 
de Jesus, com Renovação das Promessas 
Matrimoniais. Em seguida visitaremos 
Nazaré, cidade onde Jesus passou sua 
infância e adolescência, para conhecer a 
Basílica da Anunciação, a Carpintaria de 
São José (com possibilidade de missa) e 
a Fonte da Virgem. À tarde, subiremos 
ao Monte Tabor para visitar a Basílica da 
Transfiguração. Retorno ao hotel, jantar e 
hospedagem.

4° Dia Tiberíades | Mar 
da Galiléia | Rio Jordao | 
Tiberíades
Após café da manhã, faremos um passeio 
pelo Mar da Galiléia (se as condições cli-
máticas permitirem) até chegarmos a Ca-
farnaum, cidade de Pedro, onde se encon-
tram as escavações da antiga Sinagoga e 
da Casa de São Pedro. Continuaremos até 
a Mensa Christi, lugar da Igreja do Prima-
do (local da confirmação de São Pedro) e 
à Tabgha (local da multiplicação dos pães 
e peixes). Subiremos ao Monte das Bem 
Aventuranças, onde ocorreu o Sermão da 
Montanha (com possibilidade de missa). 
Veremos ainda o Rio Jordão, onde pode-
remos ter nossa Renovação das Promes-
sas do Batismo, realizada pelo Orientador 
Espiritual. Jantar e hospedagem no hotel.

Terra Santa Tiberíades, Belém e Jerusalém
Visitando: Tel Aviv 2N  Tiberíades 3N  Caná | Nazare | Monte Tabor | Mar da Galiléia | 
Rio Jordao | Qumran | Mar Morto | Belém 1N  Ein Karem | Jerusalém 3N  

Itinerário:

Jerusalém3.624$ 10 DIASde
sd

e

Datas de Partida 
do Brasil

Em 
Duplo

Suplemento 
Single

Maio, 02 3.624 680
Julho, 02 3.912 680
Agosto, 30 3.624 680
Novembro, 05 3.624 680
NOTA: Preço calculado para saída mínima de 
32 passageiros; Saída de São Paulo e / ou Rio de 
Janeiro; Consulte preços de saída de outras cidades.

Preço por pessoa (Em Dólares Americanos):

->  Passagem aérea em classe econômica, com saída 
de São Paulo ou Rio de Janeiro; 

->  Traslados dos aeroportos aos hotéis e vice-versa;
->  Hotéis de categoria 4* (estrelas);
->  Meia pensão (café da manhã buffet e jantar - 

menu turístico); 
->  Maleteiros nos hotéis (1 mala por pessoa); 
->  Transporte em ônibus de luxo durante toda 

programação;
->  Visitas mencionadas no programa; 
->  Entradas nos pontos Turísticos conforme 

itinerário;
->  Guia Licenciado em português; 
->  Auriculares para as visitas que forem 

obrigatórias; 
->  Kit Lusanova: bolsa de viagem, etiqueta de 

bagagem, porta documentos, porta moeda;
->  Acompanhante Lusanova desde o embarque de 

São Paulo e / ou Rio de Janeiro;
->  Seguro Viagem, (Limites de Idade: Passageiros 

de 76 a 85 anos terão acréscimo de 50% somente 
na Tarifa do seguro. Acima de 85 anos, acréscimo 
de 50% na Tarifa e redução de 50% somente no 
Benefício médico).

Não Incluso:
->  Extras nos hotéis: refeições à la carte, bebidas, 

lavanderia, telefonemas, etc.;
->  Gorjetas nos hotéis, restaurantes e aeroportos; 
->  Documentação e/ou vistos;
->  Serviços extras causados por mudança de horário 

ou atraso de voos previstos; 
->  Taxas de Embarque (Aproximadamente US$ 

180,00); 
->  Visitas e passeios opcionais; 
->  Extras de caráter pessoal.

Incluso:

M U N D O  R E L I G I O S O  2 0 1 8 / 1 9
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nhecida como Cidade Branca, Amã é coroada 
por uma cidadela onde se encontram as ruí-
nas do Templo de Hércules e o Teatro Roma-
no. Jantar e hospedagem no hotel.

6º Dia Amã | Petra
Após café da manhã no hotel e saída para co-
nhecermos a parte nova de Amã,  Veremos o 
Mar Morto, onde teremos a chance de banhar 
em suas águas medicinais,  até chegarmos a 
Petra. Jantar e hospedagem no hotel.

7º Dia Petra | Amã
Após café da manhã, faremos passeio por 
Petra, imponente capital nabateia cons-
truída com suas rochas rosadas. Aqui eram 
controladas, na antiguidade, as rotas co-
merciais das especiarias e incenso, vindos 
da Índia, China e sul da Arábia, em direção 
a Grécia e Roma, bem como aos outros 
pontos do Mar Mediterrâneo. Visitaremos 
o Câmara do Tesouro e o Teatro Romano. 
Retorno para cidade de Amã,  jantar e hos-
pedagem no hotel.

8º Dia Amã | Madaba | 
Monte Nebo | Jerusalém
Após café da manhã no h otel e partiremos 
em direção a Madaba, onde veremos seus fa-
mosos mosaicos, na Igreja de São Jorge, que 
formam o mais antigo mapa da Terra Santa, 
em especial de Jerusalém, e foi confecciona-
do no século seis de nossa era. Veremos ainda 
o Monte Nebo e o castelo cruzado de Al Karak, 
construído no século doze. Seguiremos então 
para  Jerusalém, a cidade mensageira da paz, 
que abriga as três únicas religiões monoteís-
tas do mundo, com uma oração especial: 
“Orai pela paz em Jerusalém; haja paz dentro 
de teus muros e prosperidade dentro dos teus 
palácios” (Sl. 122). Jantar e hospedagem no 
hotel. 

9º Dia Jerusalém - Monte 
das Oliveiras e Monte Sião
Após café da manhã, sairemos para percorrer 
os passos de Jesus no Domingo de Ramos, 
descendo o Monte das Oliveiras, para: conhe-
cermos o local da Ascensão, a Igreja do Pater 
Noster (Pai Nosso), temos a vista panorâmica 
da cidade, visitaremos a igreja Dominus Fle-
vit, o jardim de Getsêmani, onde está a Basí-
lica da Agonia (ou das Nações), e ainda o cha-
mado Túmulo de Maria. À tarde, visitaremos 
o Monte Sião, onde se encontra o Cenáculo, 
local da Última Ceia, o túmulo do Rei Davi e a 
igreja da Dormição de Nossa Senhora. Depois, 
entrando pela Porta de Sião, conheceremos a 
Cidade Antiga de Jerusalém e o Muro das La-
mentações, que é a parte restante do Templo 
da época de Jesus, onde Cristo esteve e reali-

zou tantos milagres. Teremos, ainda, a possi-
bilidade de visitar o Monte Moriá, que abriga 
a Esplanada das mesquitas de Omar e Al Aqsa 
(se estiver aberta para visitação). Retorno ao 
hotel para jantar e hospedagem.

10º Dia Jerusalém | 
Ein Karem | Belém | 
Jerusalém
Após café da manhã, teremos a oportunida-
de de ver uma maquete que mostrará como 
Jerusalém era no tempo de Jesus, que fica ex-
posta no Museu de Israel. Depois iremos para 
a cidade natal de São João Batista, Ein Karem, 
onde Isabel e Zacarias moravam e receberam 
a visita de Maria (Lc. 1, 39-56); teremos lá a 
oportunidade de fazer nossas preces na Igreja 
da Visitação e na Igreja de São João Batista. À 
tarde, visitaremos a cidade do Nascimento de 
Jesus, Belém. Lá visitaremos a Basílica da Na-
tividade, construída sobre a gruta onde Cristo 
nasceu, e a Igreja de Santa Helena, onde está 
outra gruta, na qual São Jerônimo traduziu a 
Bíblia para o latim. Ainda em Belém, visitare-
mos o campo dos pastores, onde eles recebe-
ram a mensagem do anjo sobre o nascimento 
de Cristo. Retornaremos ao hotel para jantar e 
hospedagem.

11º Dia Jerusalém - Via Sacra 
e Santo  Sepulcro
Após café da manhã, iremos em direção da 
Porta dos Leões, por onde entraremos na 
Cidade Antiga e visitaremos a Igreja de Santa 
Ana, local de nascimento de Nossa Senhora. 
Veremos também a Piscina Probática de Be-
tesda. Seguiremos e ntão pela Via Dolorosa, 
feita por Cristo em sua Paixão, desde a Capela 
da Flagelação, até a Igreja do Santo Sepulcro 
(com possibilidade de missa), passando por 
toda a região do Mercado. À tarde, teremos 
tempo livre para fazermos compras no mer-
cado, bem como, para conhecermos alguns 
outros pontos de interesse na cidade, como o 
Memorial Yad Vashem, onde os que lutaram 
pelo fim do holocausto dos judeus no Séc. XX 
são homenageados, na Alameda dos Justos 
entre as Nações. Retorno ao hotel para jantar 
e hospedagem.

12º Dia Jerusalém |  Tel Aviv 
| Brasil
Após café da manhã, em horário determina-
do traslado ao aeroporto Bem Gurion em Tel 
Aviv, para embarque com destino ao Brasil.

13º Dia Brasil
Chegada ao Brasil . Agradecemos por 
escolher Lusanova e aguardamos 

você para  realização de seu próximo sonho. 
Fim dos nossos serviços.

1º Dia Brasil | Tel Aviv
Em horário determinado apresen-
tação no aeroporto, para embarque 

com destino a Tel Aviv, com conexão.

2º Dia Tel Aviv | Tiberíades
Chegada ao aeroporto internacional Ben 
Gurion em Tel Aviv. Recepção e traslado até a 
Galiléia, passando ao lado da antiga Samaria, 
até chegarmos a Tiberíades. Jantar e hospe-
dagem.

3º Dia Tiberíades | Caná | 
Nazaré | Monte Tabor | 
Tiberíades
Após café da manhã no hotel e saída para 
Caná da Galiléia, local do primeiro milagre 
de Jesus, com Renovação das Promessas 
Matrimoniais. Em seguida visitaremos Na-
zaré, cidade onde Jesus passou sua infância 
e adolescência, para conhecer a Basílica 
da Anunciação, a Carpintaria de São José 
(com possibilidade de missa) e a Fonte da 
Virgem. À tarde, subiremos ao Monte Ta-
bor para visitar a Basílica da Transfiguração 
(Mt. 17: 1-9). Retorno ao hotel, jantar e 
hospedagem.

4º Dia -Tiberíades | 
Mar da Galiléia | Rio Jordão ---
--| Tiberíades
Após café da manhã, faremos um passeio 
pelo Mar da Galiléia (se as condições climáti-
cas permitirem) até chegarmos a Cafarnaum, 
cidade de Pedro, onde se encontram as esca-
vações da antiga Sinagoga e da Casa de São 
Pedro. Continuaremos até a Mensa Christi, lu-
gar da Igreja do Primado (local da confirma-
ção de São Pedro) e à Tabgha (local da mul-
tiplicação dos pães e peixes). Subiremos ao 
Monte das Bem Aventuranças, onde ocorreu 
o Sermão da Montanha (com possibilidade 
de missa). Veremos ainda o Rio Jordão, onde 
poderemos ter nossa Renovação das Promes-
sas do Batismo, realizada pelo Orientador 
Espiritual. Jantar e hospedagem no hotel.

5º Dia - Tiberíades | Vale do 
Rio Jordão | Amã
Partiremos, Após café da manhã, para nossa 
jornada em direção a Amã, a bíblica Rabbath 
Amon. Passaremos pelo Monte Gilboa, que 
foi o palco da batalha entre o Rei Saul e os Fi-
listeus; Ein Harod, local aonde Gideão libertou 
os filhos de Israel dos Midianitas (Juízes cap. 
6 a 8). Atravessaremos o Rio Jordão, frontei-
ra entre Israel e a Jordânia, e faremos nosso 
traslado até a capital jordana, originalmente 
construída sobre sete colinas. Também co-

Terra Santa & Jordânia
Visitando: Tel Aviv 2N  Tiberíades 3N  Caná | Nazaré | Monte Tabor | Mar da Galiléia |  
Vale do Rio Jordão | Amã 2N  Petra 1N  Madaba |Monte Nebo | Jerusalém 4N  Ein Karem | Belém
Itinerário:

4.570$ 13 DIASde
sd

e

Datas de Partida 
do Brasil

Em 
Duplo

Suplemento 
Single

Março, 05 4.570 830
Abril, 23 4.570 830
Maio, 02 4.570 830
Junho, 18 4.570 830
Julho, 11 4.858 830
Agosto, 01 5.016 1.196
Setembro, 01 4.824 1.040
Outubro, 09 4.570 830
Novembro, 06 4.570 830

NOTA: Preço calculado para saída mínima de 
32 passageiros; Saída de São Paulo e / ou Rio de 
Janeiro; Consulte preços de saída de outras cidades. 
**Certificado internacional de vacina contra Febre 
Amarela**.

Preço por pessoa (Em Dólares Americanos):

->  Passagem aérea em classe econômica, com 
saída de São Paulo ou Rio de Janeiro; 

->  Traslados dos aeroportos aos hotéis e vice-
versa;

->  Hotéis de categoria 4* (estrelas);
->  Meia pensão (café da manhã buffet e jantar - 

menu turístico); 
->  Maleteiros nos hotéis (1 mala por pessoa); 
->  Transporte em ônibus de luxo durante toda 

programação;
->  Visitas mencionadas no programa; 
->  Entradas nos pontos Turísticos conforme 

itinerário;
->  Guia Licenciado em português; 
->  Auriculares para as visitas que forem 

obrigatórias; 
->  Visto coletivo para entrada na Jordânia;
->  Taxa de fronteiras entre Israel e Jordânia;  
->  Kit Lusanova: bolsa de viagem, etiqueta de 

bagagem, porta documentos, porta moeda;
->  Acompanhante Lusanova desde o embarque de 

São Paulo e / ou Rio de Janeiro;
->  Seguro Viagem, (Limites de Idade: Passageiros 

de 76 a 85 anos terão acréscimo de 50% 
somente na Tarifa do seguro. Acima de 85 anos, 
acréscimo de 50% na Tarifa e redução de 50% 
somente no Benefício médico).

Não Incluso:
->  Extras nos hotéis: refeições à la carte, bebidas, 

lavanderia, telefonemas, etc.;
->  Gorjetas nos hotéis, restaurantes e aeroportos; 
->  Documentação e/ou vistos;
->  Serviços extras causados por mudança de 

horário ou atraso de voos previstos; 
->  Taxas de Embarque (Aproximadamente US$ 

180,00); 
->  Visitas e passeios opcionais; 
->  Extras de caráter pessoal.

Incluso:

M U N D O  R E L I G I O S O  2 0 1 8 / 1 9
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ria degli Angeli, onde está a Porciúncu-
la, (possibilidade de Missa), a Capela do 
Trânsito e o Roseto. Em seguida, visita à 
Basílica e Túmulo de São Francisco, Igre-
ja Nova, construída no local da casa dos 
pais de Francisco, Retorno ao hotel em 
Roma, jantar e hospedagem.

6º Dia Roma | Tel Aviv | 
Tiberíades
Após café da manhã e em horário deter-
minado traslado ao aeroporto de Roma 
para embarque em voo com destino a 
Tel Aviv. Chegada ao aeroporto interna-
cional de Israel - Ben Gurion, assistên-
cia e traslado a Galiléia até chegarmos 
a Tiberíades. Jantar e hospedagem no 
hotel.

7º Dia Tiberíades | Caná | 
Nazaré | Monte Tabor | 
Tiberíades
Após café da manhã no hotel e saída 
para Caná da Galiléia, local do primeiro 
milagre de Jesus, com Renovação das 
Promessas Matrimoniais. Em seguida 
visitaremos Nazaré, cidade onde Jesus 
passou sua infância e adolescência, para 
conhecer a Basílica da Anunciação, a 
Carpintaria de São José (com possibili-
dade de missa) e a Fonte da Virgem. À 
tarde, subiremos ao Monte Tabor para 
visitar a Basílica da Transfiguração. Re-
torno ao hotel, jantar e hospedagem.

8º Dia  Tiberíades| Mar 
Da Galiléia | Rio Jordão | 
Tiberíades
Após café da manhã, faremos um 
passeio pelo Mar da Galiléia (se as 
condições climáticas permitirem) até 
chegarmos a Cafarnaum, cidade de 
Pedro, onde se encontram as escava-
ções da antiga Sinagoga e da Casa de 
São Pedro. Continuaremos até a Men-

1º Dia Brasil | Roma 
Em horário determinado, apresen-
tação no aeroporto para embarque 

em voo com destino a Roma, com cone-
xão em Brasil. 

2º Dia Roma
Chegada no aeroporto de Roma, recepção 
e saída para visita panorâmica da cidade 
passando pelo Coliseu (parada para visita 
externa), Fórum Romano, Circo Massimo, 
Termas de Caracalla, Arco de Constantino, 
Collina Palatina (uma das sete colinas de 
Roma), Carcere Mamertino, Ilha Tiberina, 
Castelo Santo Angelo, Piazza Venezia, 
etc. Traslado ao hotel para acomodação. 
Restante do dia livre para descanso ou 
atividades pessoais. Jantar e hospedagem 
no hotel.

3º Dia Roma
Após café da manhã no hotel e saída para 
Audiência Papal na Praça de São Pedro 
(salvo que o Papa não esteja em Roma ou 
impossibilitado de realizar a celebração). 
Na continuação, visita as Basílicas de São 
Pedro, Santa Maria Maior, São João de 
Latrão, São Paulo Fora dos Muros e Ca-
tacumbas de Santa Domitilla. Retorno ao 
hotel, jantar e hospedagem.

4º Dia Roma
Após café da manhã no hotel e saída 
para visitar o Museu Vaticano e a Capela 
Sistina. À tarde, saída para tour Roma 
Barroca passando pela Fontana de Trevi, 
Pantheon e Praça Navona, etc. Restante 
do dia livre para compras ou atividades 
pessoais. Jantar e hospedagem no hotel.

5º Dia Roma | Assis | Roma
Após café da manhã, saída para Assis. 
Chegada e visita a Basílica de Santa Ma-

Itália  & Terra Santa Tiberíades e Jerusalém
Visitando: Roma 5N  Assis | Tel Aviv 1N  Tiberíades 3N  Caná | Nazaré | Monte Tabor |Mar 
da Galiléia | Rio Jordão | Qumran | Mar Morto | Jerusalém 4N  | Belém | Ein Karem

Itinerário:

4.810$ 14 DIASde
sd

e

M U N D O  R E L I G I O S O  2 0 1 8 / 1 9

Vaticano

sa Christi, lugar da Igreja do Primado 
(local da confirmação de São Pedro) e 
à Tabgha (local da multiplicação dos 
pães e peixes). Subiremos ao Monte 
das Bem Aventuranças, onde ocorreu 
o Sermão da Montanha (com possibi-
lidade de missa). Veremos ainda o Rio 
Jordão, onde poderemos ter a nossa 
Renovação das Promessas do Batismo, 
realizada pelo Orientador Espiritual. 
Jantar e hospedagem no hotel.

9º Dia Tiberíades | 
Qumran | Mar Morto | 
Jerusalém
Após café da manhã, sairemos com 
destino à Jerusalém, passando por toda 
a antiga Samaria, até a Judéia onde te-
remos a vista panorâmica de Jericó e do 
Vale do Rio Jordão, com sua riqueza im-
par. Ainda veremos o sítio arqueológico 
de Qumran, local que se destaca pela 
descoberta em 1947 de pergaminhos 
antigos contendo partes das primeiras 
cópias das sagradas escrituras. Veremos 
o Mar Morto, onde teremos a chance 
de banharmo-nos em suas águas me-
dicinais. Teremos então nossa chega-
da triunfal na cidade de Jerusalém, a 
cidade mensageira da paz, que abriga 
as três únicas religiões monoteístas do 
mundo, com uma oração especial: “Orai 
pela paz em Jerusalém; haja paz dentro 
de teus muros e prosperidade dentro 
dos teus palácios” (Sl. 122). Jantar e 
hospedagem no hotel.

10º Dia Jerusalém - 
Monte Das Oliveiras e 
Monte Sião
Após café da manhã, sairemos para 
percorrer os passos de Jesus no Domin-
go de Ramos, descendo o Monte das 
Oliveiras, para: conhecermos o local da 
Ascensão, a Igreja do Pater Noster (Pai 

->  Passagem aérea em classe econômica, com saída 
de São Paulo ou Rio de Janeiro; 

->  Traslados dos aeroportos aos hotéis e vice-versa;
->  Assistente em português durante o transfer de 

chegada e saída no aeroporto de Roma; 
->  Hotéis de categoria 4* (estrelas);
->  Taxa de estadia em Roma; 
->  Meia pensão (café da manhã buffet e jantar - 

menu turístico); 
->  Maleteiros nos hotéis (1 mala por pessoa); 
->  Transporte em ônibus de luxo durante toda 

programação;
->  Visitas mencionadas no programa; 
->  Entradas nos pontos Turísticos conforme 

itinerário em Israel;
->  Entradas: Museu do Vaticano, Capela Sistina, 

Catacumbas e Basílica de São Francisco; 
->  Guia local em português e ou espanhol na Itália; 
->  Guia acompanhante durante todo programa na 

Itália; 
->  Guia Licenciado em português em Israel; 
->  Auriculares para as visitas que forem 

obrigatórias; 
->  Kit Lusanova: bolsa de viagem, etiqueta de 

bagagem, porta documentos, porta moeda;
->  Acompanhante Lusanova desde o embarque de 

São Paulo e / ou Rio de Janeiro;
->  Seguro Viagem, (Limites de Idade: Passageiros 

de 76 a 85 anos terão acréscimo de 50% somente 
na Tarifa do seguro. Acima de 85 anos, acréscimo 
de 50% na Tarifa e redução de 50% somente no 

->  Benefício médico);

Não Incluso:
->  Extras nos hotéis: refeições à la carte, bebidas, 

lavanderia, telefonemas, etc.;
->  Gorjetas nos hotéis, restaurantes e aeroportos;
->  Documentação e/ou vistos;
->  Serviços extras causados por mudança de horário 

ou atraso de voos previstos; 
->  Taxas de Embarque (Aproximadamente 

US$ 180,00); 
->  Visitas e passeios opcionais; 
->  Extras de caráter pessoal.

Incluso:
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na Cidade Antiga e visitaremos a Igreja 
de Santa Ana, local de nascimento de 
Nossa Senhora. Veremos também a Pis-
cina Probática de Betesda. Seguiremos 
então pela Via Dolorosa, feita por Cristo 
em sua Paixão, desde a Capela da Fla-
gelação, até a Igreja do Santo Sepulcro 
(com possibilidade de missa), passando 
por toda a região do Mercado. À tarde, 
teremos tempo livre para conhecermos 
alguns outros pontos de interesse na ci-
dade e fazer compras no mercado. Retor-
no ao hotel para jantar e hospedagem.

13º Dia Jerusalém | Tel 
Aviv | Brasil
Após café da manhã, em horário deter-
minado traslado ao aeroporto Bem Gu-
rion em Tel Aviv, para embarque com 
destino ao Brasil.

14º Dia Brasil
Chegada ao Brasil. Agradecemos 
por escolher a Lusanova e aguar-

damos você para a realização do seu 
próximo sonho. 
Fim dos nossos serviços.

Nosso), termos a vista panorâmica da 
cidade, visitaremos a igreja Dominus 
Flevit, o jardim de Getsêmani, onde está 
a Basílica da Agonia (ou das Nações), e 
ainda o chamado Túmulo de Maria. À 
tarde, visitaremos o Monte Sião, onde 
se encontra o Cenáculo, local da Última 
Ceia e a igreja da Dormição de Nossa Se-
nhora. Depois, entrando pela Porta de 
Sião, conheceremos a Cidade Antiga de 
Jerusalém e o Muro das Lamentações, 
que é a parte restante do Templo de 
Salomão, onde Cristo esteve e realizou 
tantos milagres. Teremos, ainda, a pos-
sibilidade de visitar o Monte Moriá, que 
abriga a Esplanada das mesquitas de 
Omar e Al Aqsa (se estiver aberta para 
visitação). Retorno ao hotel para jantar 
e hospedagem.

11º Dia Jerusalém | Belém 
| Ein Karem | Jerusalém
Após café da manhã no hotel e saída 
para a cidade do Nascimento de Jesus, 
Belém. Lá visitaremos a Basílica da Na-
tividade, onde está a Gruta onde Cris-
to nasceu, e a Igreja de Santa Helena, 
onde está a gruta na qual São Jerônimo 
traduziu a Bíblia para o latim. Ainda em 
Belém visitaremos o campo dos pasto-
res, onde eles receberam a mensagem 
do anjo sobre o nascimento de Cristo. 
À tarde, visitaremos a cidade natal de 
São João Batista, onde Isabel e Zacarias 
moravam e receberam a visita de Maria 
(Lc. 1, 39-56); teremos lá a oportuni-
dade de fazer nossas preces na Igreja 
da Visitação e na Igreja de São João 
Batista.vv Retornaremos ao hotel para 
jantar e hospedagem.

12º Dia Jerusalém - Via 
Sacra e Santo Sepulcro
Após café da manhã, iremos em direção 
da Porta dos Leões, por onde entraremos 

Datas de Partida 
do Brasil

Em 
Duplo

Suplemento 
Single

Março, 05 4.810 1.020
Abril, 16, 30 5.036 1.060
Junho, 11 5.036 1.060
Julho, 09 5.098 1.020
Agosto, 13 5.256 1.392
Setembro, 03 5.688 1.275
Outubro, 15 5.036 1.060
Novembro, 05 4.810 1.020
NOTAS: Preço calculado para saída mínima de 
32 passageiros; Saída de São Paulo e / ou Rio de 
Janeiro; Consulte preços de saída de outras cidades.

Preço por pessoa (Em Dólares Americanos):

Roma

M U N D O  R E L I G I O S O  2 0 1 8 / 1 9

Jerusalém
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para embarque em voo com destino a Tel 
Aviv. Chegada e traslado para hotel. Jan-
tar e hospedagem.  

6º Dia Tel Aviv | Caná | 
Nazaré | Monte Tabor | 
Tiberíades
Após café da manhã no hotel e saída para 
Tiberíades, região da Galileia, passando 
ao lado da antiga Samaria, passando 
pelo Caná da Galileia, local do primeiro 
milagre de Jesus, com Renovação das 
Promessas Matrimoniais. Em seguida 
visitaremos Nazaré, cidade onde Jesus 
passou sua infância e adolescência, para 
conhecer a Basílica da Anunciação, a Car-
pintaria de São José (com possibilidade 
de missa) e a Fonte da Virgem. À tarde, 
subiremos ao Monte Tabor para visitar 
a Basílica da Transfiguração. Retorno ao 
hotel, jantar e hospedagem.

7º Dia Tiberíades 
| Mar da Galiléia | 
Rio Jordão | Tiberíades
Após café da manhã, faremos um pas-
seio pelo Mar da Galileia (se as condições 
climáticas permitirem) até chegarmos 
a Cafarnaum, cidade de Pedro, onde se 
encontram as escavações da antiga Sina-
goga e da Casa de São Pedro. Continuare-
mos até a Mensa Christi, lugar da Igreja 
do Primado (local da confirmação de São 
Pedro) e à Tabgha (local da multiplicação 
dos pães e peixes). Subiremos ao Monte 
das Bem Aventuranças, onde ocorreu o 
Sermão da Montanha (com possibilidade 
de missa). Veremos ainda o Rio Jordão, 
onde poderemos ter nossa Renovação 
das Promessas do Batismo, realizada 
pelo Orientador Espiritual. Jantar e hos-
pedagem no hotel.

8º Dia Tiberíades | Qumran 
| Mar Morto | Jerusalém
Após café da manhã, sairemos com desti-
no à Jerusalém, passando por toda a an-
tiga Samaria, até a Judeia onde teremos 

1º Dia Brasil | Roma
Em horário determinado apresen-
tação no aeroporto para embar-

que com destino a Roma, com conexões. 

2º Dia Roma
Chegada no aeroporto de Roma, re-
cepção e saída para visita panorâmica 
da cidade (Dependendo do horário de 
chegada do voo) passando pelo Coliseu 
(vista externa), Fórum Romano, Circo 
Massimo, Termas de Caracalla, Arco de 
Constantino, Collina Palatina (uma das 
sete colinas de Roma), Carcere Mamer-
tino, Ilha Tiberina, Castelo Santo Angelo, 
Piazza Venezia e Basílica de Santa Maria 
Maior. Parada para almoçoe traslado ao 
hotel para acomodação, descanso ou ati-
vidades pessoais. Jantar e hospedagem 
no hotel. 

3º Dia Roma
Após café da manhã no hotel e saída 
para Audiência Papal na Praça de São 
Pedro (salvo que o Papa não esteja em 
Roma ou impossibilitado de realizar a 
celebração). Após o almoço, visitaremos 
as Catacumbas de Santa Domitilla, Basí-
licas de São João de Latrão e São Paulo 
Fora dos Muros. Retorno ao hotel, jantar 
e hospedagem.

4º Dia Roma | Assis | Roma 
Após café da manhã, saída para Assis. 
Chegada visitar a Basílica de Santa Maria 
degli Angeli, onde está a Porciúncula, 
(possibilidade de Missa), a Capela do 
Trânsito e o Roseto. Em seguida, visita 
à Basílica e Túmulo de São Francisco, a 
Igreja Nova, construída no local da casa 
dos pais de Francisco. Retorno a Roma. 
Jantar e hospedagem.

5º Dia Roma | Tel Aviv
Após café da manhã no hotel, em horá-
rio determinado traslado para aeroporto 

Itália,  Terra Santa & Portugal
Visitando: Roma 4N  Assis | Tel Aviv 1N  Caná | Nazaré | Monte Tabor | Tiberíades 2N  Mar da Galiléia | 
Rio Jordão | Jerusalém 4N  Qumran | Mar Morto | Em Karen | Belém | Lisboa 3N  Fátima 1N

Itinerário:

5.344$ 16 DIASde
sd

e

Assis

a vista panorâmica de Jericó e do Vale do 
Rio Jordão, com sua riqueza ímpar. Ainda 
veremos o sítio arqueológico de Qumran, 
local que se destaca pela descoberta em 
1947 de pergaminhos antigos contendo 
partes de cópias das sagradas escrituras. 
Veremos o Mar Morto, onde teremos a 
chance de banharmo-nos em suas águas 
medicinais. Teremos então nossa che-
gada triunfal na cidade de Jerusalém, a 
cidade mensageira da paz, que abriga 
as três únicas religiões monoteístas do 
mundo, com uma oração especial: “Orai 
pela paz em Jerusalém; haja paz dentro 
de teus muros e prosperidade dentro dos 
teus palácios” (Sl. 122). Jantar e hospe-
dagem no hotel. 

9º Dia Jerusalém - Monte 
das Oliveiras e Monte Sião
Após café da manhã, sairemos para per-
correr os passos de Jesus no Domingo de 
Ramos, descendo o Monte das Oliveiras, 
para: conhecermos o local da Ascensão, 
a Igreja do Pater Noster (Pai Nosso), 
termos a vista panorâmica da cidade, vi-
sitar a igreja Dominus Flevit, o jardim de 
Getsêmani, onde está a Basílica da Ago-
nia (ou das Nações), e ainda o chamado 
Túmulo de Maria. À tarde, visitaremos o 
Monte Sião, onde se encontra o Cenáculo, 
local da Última Ceia o túmulo do Rei Davi 
e a igreja da Dormição de Nossa Senho-
ra. Depois, entrando pela Porta de Sião, 
conheceremos a Cidade Antiga de Jeru-
salém e o Muro das Lamentações, que é a 
parte restante do Templo da época de Je-
sus, onde Cristo esteve e realizou tantos 
milagres. Teremos, ainda, a possibilidade 
de visitar o Monte Moriá, que abriga a Es-
planada das mesquitas de Omar e Al Aqsa 
(se estiver aberta para visitação). Retorno 
ao hotel para jantar e hospedagem.

10º Dia Jerusalém | Em 
Karen | Belém | Jerusalém
Após café da manhã, teremos a oportuni-
dade de ver uma maquete que mostrará 

->  Passagem aérea em classe econômica, com saída de 
São Paulo ou Rio de Janeiro; 

->  Traslados dos aeroportos aos hotéis e vice-versa;
->  Assistente em português durante o transfer de 

chegada e saída no aeroporto de Roma; 
->  Hotéis de categoria 3* Turística Superior e / ou 4* 

estrelas;
->  Taxa de estadia em Roma e Lisboa; 
->  Meia pensão (café da manhã buffet e jantar - menu 

turístico); 
->  Maleteiros nos hotéis (1 mala por pessoa); 
->  Transporte em ônibus de luxo durante toda 

programação;
->  Visitas mencionadas no programa; 
->  Entradas nos pontos Turísticos conforme itinerário 

em Israel;
->  Entradas: Museu do Vaticano, Capela Sistina, 

Catacumbas, Basílica de São Francisco, Santuário de 
->  Fátima, Capela das Aparições, Vila de Aljustrel e 

Mosteiro dos Jerônimos; 
->  Guia local em português e ou espanhol na Itália; 
->  Guia acompanhante durante todo programa na Itália; 
->  Guia acompanhante em português durante todo 

programa em Portugal;
->  Guia Licenciado em português em Israel; 
->  Auriculares para as visitas que forem obrigatórias; 
->  Kit Lusanova: bolsa de viagem, etiqueta de 

bagagem, porta documentos, porta moeda;
->  Acompanhante Lusanova desde o embarque de São 

Paulo e / ou Rio de Janeiro;
->  Seguro Viagem, (Limites de Idade: Passageiros de 

76 a 85 anos terão acréscimo de 50% somente na 
->  Tarifa do seguro. Acima de 85 anos, acréscimo de 

50% na Tarifa e redução de 50% somente no 
->  Benefício médico); 

Não Incluso: 
->  Extras nos hotéis: refeições à la carte, bebidas, 

lavanderia, telefonemas, etc.;
->  Gorjetas nos hotéis, restaurantes e aeroportos; 
->  Documentação e/ou vistos;
->  Serviços extras causados por mudança de horário ou 

atraso de voos previstos; 
->  Taxas de Embarque (Aproximadamente US$ 388,00); 
->  Visitas e passeios opcionais; 
->  Extras de caráter pessoal.

Incluso:

M U N D O  R E L I G I O S O  2 0 1 8 / 1 9

151054-Pdf-Grafica-MundoReligioso18a19-LusaBras-32p-A4-ByDM-AF-Exec21Set17a2.pdf, page 21 @ Preflight - 02:18:01 - September 22, 2017 - PG-12



M
un

do
 R

el
ig

io
so

 2
01

8/
19

13

recepção e traslado para Fátima, Che-
gada em Fátima, acomodação no hotel 
jantar e hospedagem. Possibilidade, para 
os que desejarem, de participação no ro-
sário e procissão das velas, no Santuário.

13º Dia Fátima | Lisboa
Após café da manhã no hotel, e saída para 
visita ao Santuário, local das aparições da 
Mãe de Jesus aos três pastorinhos. Visita 
à Capela das Aparições, com possibilidade 
de participação de missa no local, e visita 
à basílica. À tarde visitaremos Aljustrel e 
Valinhos, local da moradia dos pastores 
e aonde Nossa Senhora apareceu a eles 
no dia 19 de Agosto de 1917. No final da 
visita saída para Lisboa, chegada no hotel 
para jantar e hospedagem.

14º Dia Lisboa 
Após café da manhã no hotel, saída para 
City tour passando pelo Bairro Baixa re-
construída após o grande terremoto de 
1755. Visita a Praça do Rossio, Teatro 
Nacional, Estação de Comboios e a Au-
gusta (rua de pedestres) que além de 
restaurantes e tradicionais cafés liga o 
Rossio a imponente Praça do Comércio. 
Em Alfama apreciaremos antigas cons-
truções e visita a Igreja de Santo Antônio 
de Lisboa. No famoso bairro de Belém 
ponto de onde partiam as caravelas, 
visita a Torre de Belém e o Padrão dos 
Descobrimentos (Monumento Infante 
D. Henrique), homenagem aos heróis 
da navegação portuguesa. Visitaremos 
o Mosteiro dos Jerônimos, onde estão 
os túmulos de Vasco da Gama e Camões 
e vista da Ponte 25 de Abril inaugurada 
sobre o rio Tejo em 1966 e liga Lisboa a 
cidade de Almada. Visita à famosa Casa 
do Pastel de Belém. A noite sugerimos 

opcional Show de Fado. Jantar e hospe-
dagem no hotel. 

15º Dia Lisboa | Brasil
Após café da manhã. Em horário determi-
nado traslado para o aeroporto de Lisboa 
para embarque com destino ao Brasil.  

16º Dia Brasil
Chegada ao Brasil. Agradecemos 
por escolher a Lusanova e aguar-

damos você para a realização do seu pró-
ximo sonho.
Fim dos nossos serviços.

como Jerusalém era no tempo de Jesus, 
que fica exposta no Museu de Israel. 
Depois iremos para a cidade natal de 
São João Batista, Ein Karen, onde Isabel 
e Zacarias moravam e receberam a visi-
ta de Maria (Lc. 1, 3956); teremos lá a 
oportunidade de fazer nossas preces na 
Igreja da Visitação e na Igreja de São João 
Batista. À tarde, visitaremos a cidade do 
Nascimento de Jesus, Belém. Lá visitare-
mos a Basílica da Natividade, construída 
sobre a gruta onde Cristo nasceu, e a 
Igreja de Santa Helena, onde está outra 
gruta, na qual São Jerônimo traduziu a 
Bíblia para o latim. Ainda em Belém, visi-
taremos o campo dos pastores, onde eles 
receberam a mensagem do anjo sobre o 
nascimento de Cristo. Retornaremos ao 
hotel para jantar e hospedagem.

11º Dia Jerusalém - 
Via Sacra e Santo Sepulcro
Após café da manhã, iremos em direção 
da Porta dos Leões, por onde entraremos 
na Cidade Antiga e visitaremos a Igreja 
de Santa Ana, local de nascimento de 
Nossa Senhora. Veremos também a Pisci-
na Probática de Betesda. Seguiremos en-
tão pela Via Dolorosa, feita por Cristo em 
sua Paixão, desde a Capela da Flagelação, 
até a Igreja do Santo Sepulcro (com pos-
sibilidade de missa), passando por toda 
a região do Mercado. À tarde, teremos 
tempo livre para fazermos compras no 
mercado. Retorno ao hotel para jantar e 
hospedagem. 

12º Dia Jerusalém | 
Tel Aviv | Lisboa | Fátima
Após café da manhã no hotel e traslado 
para o aeroporto Ben Gurion, para em-
barque com destino a Lisboa. Chegada, 

Jerusalém

Fátima

Datas de Partida 
do Brasil

Em 
Duplo

Suplemento 
Single

Março, 12 5.344 1.135
Abril, 23, 30 5.627 1.220
Junho, 18 5.627 1.220
Julho, 09 5.735 1.185
Agosto, 13 5.893 1.555
Setembro, 03 6.171 1.430
Outubro, 15 5.627 1.220
Novembro, 05 5.344 1.135
NOTAS: Preço calculado para saída mínima de 
32 passageiros; Saída de São Paulo e / ou Rio de 
Janeiro; Consulte preços de saída de outras cidades.

Preços por pessoa (Em Dólares Americanos):
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1º Dia Brasil | Roma
Em horário determinado, apresen-
tação no aeroporto para embarque 

com destino a Roma. 

2º Dia Roma
Chegada no aeroporto de Roma, recepção 
e saída para visita panorâmica da cidade 
passando pelo Coliseu (parada parsa visita 
externa), Fórum Romano, Circo Massimo, 
Termas de Caracalla, Arco de Constantino, 
Collina Palatina (uma das sete colinas de 
Roma), Carcere Mamertino, Ilha Tiberina, 
Piazza Venezia, etc. Parada para almoço 
(não incluído) e traslado ao hotel para aco-
modação. Restante do dia livre para descan-
so ou atividades pessoais. Jantar e hospeda-
gem no hotel.

3º Dia Roma
Após café da manhã no hotel e saída para 
Audiência Papal na Praça de São Pedro 
(salvo que o Papa não esteja em Roma ou 
impossibilitado de realizar a celebração). Na 
continuação, visita as Basílicas de São Pe-
dro, Santa Maria Maior, São João de Latrão, 
São Paulo Fora dos Muros e Catacumbas de 
Santa Domitilla. Retorno ao hotel. Jantar e 
hospedagem.

4º Dia Roma
Após café da manhã no hotel e saída para 
visitar o Museu Vaticano e a Capela Sistina. 
À tarde, saída para tour Roma Barroca pas-
sando pela Fontana de Trevi, Pantheon e 
Praça Navona, etc. Restante do dia livre para 
compras ou atividades pessoais. Jantar e 
hospedagem no hotel.

5º Dia Roma | Assis | Roma
Após café da manhã, saída para Assis. Che-
gada visitar a Basílica de Santa Maria degli 

Angeli, onde está a Porciúncula, (possibili-
dade de Missa), a Capela do Trânsito e o Ro-
seto. Em seguida, visita à Basílica e Túmulo 
de São Francisco, a Igreja Nova, construída 
no local da casa dos pais de Francisco, e 
Retorno ao hotel em Roma. Jantar e hos-
pedagem.

6º Dia Roma | Cairo
Após café da manhã, traslado ao aeroporto 
para embarque em voo com destino ao Cai-
ro. Chegada, recepção e traslado ao hotel 
com visita panorâmica da cidade. Jantar e 
acomodação. Opcional: show de luzes nas 
Pirâmides.

7º Dia Cairo
Após café da manhã no hotel e saída para vi-
sitar o Museu do Cairo. Almoço (incluído) em 
restaurante local. À tarde, visita às Pirâmides 
de Quéops, Quefrem, Mykerinos e visita à Es-
finge. Na continuação, visita a loja do Papiro. 
Retorno ao hotel e hospedagem (não inclui 
jantar). Opcional: passeio de barco pelo Rio 
Nilo, com jantar e show.

Itália,  Egito & Terra Santa
Visitando: Roma 5N  Assis | Cairo 2N  Monte Sinai 1N  Taba | Mar Morto 1N  Qumran | Betânia | Jerusalém 3N  Belém | Ein Karem | 
Nazaré | Caná da Galiléia | Rio Jordão | Tiberíades 2N  Galiléia | Cafarnahum | Tabgha | Haifa | Cesaréia | Tel Aviv 2N

Itinerário:

5.541$ 17 DIASde
sd

e

Roma - Basílica de São Pedro

8º Dia Cairo | Monte Sinai
Após café da manhã no hotel e saída para  
o Monte Sinai, cruzando o Canal de Suez. 
Chegada, jantar e acomodação no hotel em 
Santa Catarina.

9º Dia Monte Sinai | Taba | 
Mar Morto
Na madrugada, para os que desejarem, 
subida ao Monte Sinai para apreciar o mais 
belo nascer do sol. Retorno ao hotel, café 
da manhã e saída para visitar o Mosteiro 
de Santa Catarina. Seguimos para Taba, 
fronteira entre Egito e Israel. Formalidades 
e continuação para Eilat, onde faremos bre-
ve city tour panorâmico. Almoço, incluído, 
e saída pelo Deserto da Arava até o Mar 
Morto. Chegada e tempo livre para banho. 
Jantar e hospedagem no hotel.

10º Dia Mar Morto | 
Qumran | Betânia | 
Jerusalém
Após café da manhã no hotel e manhã 
livre para banho nas águas medicinais do 

->  Passagem aérea em classe econômica, com saída de São 
Paulo ou Rio de Janeiro; 

->  Traslados dos aeroportos aos hotéis e vice-versa;
->  Assistente em português durante o transfer de chegada e 

saída no aeroporto de Roma; 
->  Hotéis de categoria 3* Turística Superior e / ou 4* estrelas;
->  Taxa de estadia em Roma e Lisboa; 
->  Meia pensão (café da manhã buffet e jantar - menu 

turístico); 
->  01 Almoço no Cairo; 
->  Maleteiros nos hotéis (1 mala por pessoa); 
->  Transporte em ônibus de luxo durante toda programação;
->  Visitas mencionadas no programa; 
->  Entradas nos pontos Turísticos conforme itinerário em 

Israel;
->  Entradas: Museu do Vaticano, Capela Sistina, 

Catacumbas, Basílica de São Francisco, Museu do Cairo, 
Pirâmides, Esfinge e loja de Papiro; 

->  Guia local em português e ou espanhol na Itália; 
->  Guibvva acompanhante durante todo programa na Itália; 
->  Guia Licenciado em português em Israel; 
->  Auriculares para as visitas que forem obrigatórias; 
->  Visto para entrada no Egito; 
->  Kit Lusanova: bolsa de viagem, etiqueta de bagagem, 

porta documentos, porta moeda;
->  Acompanhante Lusanova desde o embarque de São 

Paulo e / ou Rio de Janeiro;
->  Seguro Viagem, (Limites de Idade: Passageiros de 76 a 85 

anos terão acréscimo de 50% somente na 
->  Tarifa do seguro. Acima de 85 anos, acréscimo de 50% na 

Tarifa e redução de 50% somente no Benefício médico);

Não Incluso: 
->  Extras nos hotéis: refeições à la carte, bebidas, lavanderia, 

telefonemas, etc.;
->  Gorjetas nos hotéis, restaurantes e aeroportos; 
->  Documentação e/ou vistos;
->  Serviços extras causados por mudança de horário ou 

atraso de voos previstos; 
->  Taxas de Embarque (Aproximadamente US$ 180,00); 
->  Visitas e passeios opcionais; 
->  Extras de caráter pessoal.

Incluso:

Jerusalém
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12º Dia Jerusalém - Via 
Dolorosa | Ein Karem | 
Jerusalém
Após café da manhã no hotel e saída para 
realizarmos o percurso da Via Dolorosa (Via 
Sacra), até o Golgota e o Santo Sepulcro. 
Entrada pela Porta das Ovelhas, piscinas pro-
báticas de Beithesda, a Igreja de Santa Ana, 
a Capela da Flagelação,empre caminhando, 
passando pelas 14 Estações, até chegar ao 
Monte Calvário e ao Santo Sepulcro. Missa em 
uma das capelas da Igreja do Santo Sepulcro 
ou na Igreja de Santa Ana. Atravessaremos o 
Mercado Oriental até a Porta de Yaffa, visitare-
mos a Esplanada do Templo com as Mesquitas 
de Omar e El Aksa e, em seguida, O Muro Oci-
dental do Templo, Muro das Lamentações. À 
tarde, faremos uma visita a parte ocidental e 
nova da cidade.  Passaremos ainda por Ein Ka-
rem, onde visitaremos o  lugar do nascimento 
de São João Batista e a Igreja da Visitação. Re-
torno ao hotel. jantar e hospedagem.

13º Dia Jerusalém | Nazaré | 
Caná da Galiléia | Rio Jordão | 
Tiberíades
Após café da manhã no hotel e saída pelo Vale 
do Jordão até Nazaré, com vista panorâmica 
de Jericó. Chegada em Nazaré, cidade onde Je-
sus passou sua infância e adolescência, e visita 
a Basílica da Anunciação, Carpintaria de São 
José e Fonte s da Virgem. Continuação para 
Caná da Galiléia, local do 1º Milagre de Jesus, 
com Renovação das Promessas Matrimoniais. 
Seguimos para Tiberíades, passando pelo Rio 
Jordão, para Renovação das Promessa        do  
Batismo, realizada pelo Orientador Espiritual. 
Chegada, jantar e hospedagem no hotel.

14º Dia Tiberíades | Galiléia 
| Cafarnahum | Tabgha | 
Tiberíades
Após café da manhã, faremos um passeio de 
barco pelo Mar da Galiléia (se as condições 

climáticas permitirem), com Missa durante a 
travessia. Chegada em Cafarnahum, cidade de 
Pedro, para visitar as escavações da antiga Si-
nagoga e a Casa de São Pedro. Continuaremos 
até a Mensa Cristhi, lugar da Igreja do Primado 
(local da confirmação de São Pedro) e à Tab-
gha (local da multiplicação dos pães e peixes). 
Subiremos ao Monte das Bem Aventuranças, 
lugar do Sermão da Montanha. À tarde, su-
biremos de táxi ao Monte Tabor para visitar a 
Basílica da Transfiguração. Retorno ao hotel. 
Jantar e hospedagem.

15º Dia Tiberíades | Haifa | 
Cesaréia | Tel Aviv
Após café da manhã no hotel e saída para 
Haifa, onde visitaremos os jardins persas e o 
Monastério Carmelita de Stella Maris (Estrela 
do Mar), em homenagem à Nossa Senhora do 
Monte Carmelo. Vista panorâmica da cidade e 
baía de Haifa, do alto do Monte Carmelo onde 
aconteceu a luta do Profeta Elias. Visita à Gruta 
do Profeta Elias e saída para Cesaréia Marítma, 
antiga capital do Império Romano, onde visi-
taremos as ruínas do Teatro Romano, a parte 
Bizantina, a cidade cruzada e o Aqueduto. 
Continuação para Tel Aviv, passando por Yaffa 
(a aldeia onde estava hospedado Pedro e teve 
a sua visão dos animais impuros). Chegada 
e traslado ao hotel, com vista panorâmica 
da costa marítima. Acomodação e jantar de 
despedida.

16 º Dia Tel Aviv | Brasil
Após café da manhã no hotel. Em horá-
rio determinado, traslado ao aeroporto 
para embarque em voo com destino a 
Brasil.

17º Dia Brasil
Chegada ao Brasil. Agradecemos por 
escolher a Lusanova e aguardamos 

você para a realização do seu próximo sonho.
Fim dos nossos serviços.

Mar Morto ou para usufruir dos serviços 
do hotel. Às 11h00 saída para almoçar em 
restaurante local (incluído). À tarde, segui-
mos para Qumran onde vivia a comunida-
de dos Essênios e que deixaram em seus 
pergaminhos as cópias mais antigas dos 
textos da Bíblia (os famosos manuscritos). 
Seguimos para Betânia, onde visitaremos a 
Casa de Marta e Maria (irmãs de Lázaro), o 
túmulo de Lázaro e a Igreja de Betânia, com 
Missa no local. Chegada Triunfal na cidade 
de Jerusalém, cidade mensageira da paz, 
que abriga as três religiões monoteístas, 
com uma oração especial “Orai pela paz em 
Jerusalém. Haja paz dentro dos teus muros 
e prosperidade dentro dos teus palácios”. 
Jantar e hospedagem.

11º Dia Jerusalém | Belém | 
Jerusalém
Após café da manhã no hotel. Início da vi-
sita em Jerusalém, passando pelo Monte 
Scopus em direção ao Monte das Oliveiras 
com a Capela da Ascensão, a Igreja do Pa-
ter Noster. Vista panorâmica da cidade e 
descida, a pé, pelo caminho do Domingo 
de Ramos para visitar a Igreja de Dominus 
Flevit, o Horto e a Gruta da Traição do 
Getsêmani onde se encontra a Basílica da 
Agonia (das Nações) e o chamado túmulo 
de Maria. Na continuação, atravessare-
mos o Vale de Josafat, até chegar ao Mon-
te Sião, para conhecer o Cenáculo, lugar 
da última Ceia de Jesus. Possibilidade de 
realizar a Cerimônia de Renovação das 
Promessas Sacerdotais. Visita a Basílica 
da Dormição de Maria. Em seguida  Segui-
mos para Belém, cidade do nascimento de 
Jesus, onde visitaremos a Igreja e a Gruta 
da Natividade, com Missa, Gruta de São 
Jerônimo, Basílica de Santa Catarina e 
dentro da Igreja visitaremos a Capela de 
Santa Helena. Retorno a Jerusalém. Jantar 
e hospedagem no hotel.

Cairo

Datas de Partida 
do Brasil

Em 
Duplo

Suplemento 
Single

Abril, 02 5.563 1.190
Junho, 18 5.541 1.185
Agosto, 13 6.084 1.520
Outubro, 08 5.601 1.205

NOTA: Preço calculado para saída mínima de 
32 passageiros; Saída de São Paulo e / ou Rio de 
Janeiro; Consulte preços de saída de outras cidades. 
**Certificado internacional de vacina contra Febre 
Amarela**

Preços por pessoa: (Em Dólares Americanos):

Tel Aviv

M U N D O  R E L I G I O S O  2 0 1 8 / 1 9

151054-Pdf-Grafica-MundoReligioso18a19-LusaBras-32p-A4-ByDM-AF-Exec21Set17a2.pdf, page 21 @ Preflight - 02:18:01 - September 22, 2017 - PG-15



7º Dia Nimes | Lourdes
Após café da manhã no hotel em horário de-
terminado, traslado com destino à Lourdes. 
Chegada, acomodação, jantar e hospeda-
gem.

8º Dia  Lourdes
Após café da manhã no hotel e saída para 
city tour começando com a visita ao San-
tuário de Nossa Senhora de Lourdes (com 
possibilidade de missa). Visita à gruta onde 
Nossa Senhora apareceu a Santa Bernadete. 
Participação na Benção do Santíssimo (dedi-
cada especialmente às pessoas enfermas) e 
Via Sacra. Jantar e hospedagem no hotel no 
hotel.

9º Dia Lourdes | Toulouse | 
Lisboa
Após café da manhã no hotel em horário 
determinado, traslado ao aeroporto de Tou-
louse para embarque em voo com destino à 
Lisboa. Chegada recepção e traslado ao ho-
tel, jantar e hospedagem.

10º Dia Lisboa
Após café da manhã no hotel e saída para 
visita panorâmica da cidade, com início no 
bairro da Baixa, reconstruído após o grande 
terremoto de 1755. Apreciaremos a Praça 
do Rossio, o Teatro Nacional, a Estação de 
Comboios, além de restaurantes, tradicio-
nais cafés e a Rua Augusta, que liga o Rossio 
à imponente Praça do Comércio. Em Alfama, 
apreciaremos antigas construções e visita-
remos a Igreja de Santo Antônio de Lisboa 
e a Catedral. No famoso bairro de Belém, 
ponto de onde partiam as caravelas, encon-
traremos a Torre de Belém e o Padrão dos 
Descobrimentos (Monumento ao Infante D. 
Henrique), homenagem aos heróis da nave-
gação portuguesa. Passaremos pelo Mostei-
ro dos Jerônimos, onde poderemos visitar os 
túmulos de Vasco da Gama e de Camões e 
passagem pela Ponte 25 de Abril. Restante 
da tarde livre (aproveite para conhecer os 
Shoppings da cidade: Colombo, Amoreiras, 
Vasco da Gama). Jantar e hospedagem.

1º Dia Brasil | Paris
Apresentação no aeroporto do Brasil para 
embarque em voo com destino à Paris, 

com conexão.

2º Dia Paris
Chegada à Paris e recepção no aeroporto recepção 
e saída para city tour panorâmico passando pela 
Catedral de Notre Dame (famosa pela sua arqui-
tetura - visita externa), e pelos principais cartões 
postais da cidade: Torre Eiffel, Pont Neuf, Hotel de 
Ville, Museu do Louvre, Grandes Boulevards, a Pra-
ça da Concórdia, Arco do Triunfo, Catedral do Sacré 
Coeur e Igreja da Medalha Milagrosa entre outros e 
durante o passeio poderemos apreciar a beleza do 
Rio Sena. Jantar e hospedagem no hotel.

3º Dia Paris | Lisieux | Paris
Após café da manhã no hotel e em horário deter-
minado saída para visita à Lisieux. Visita ao San-
tuário de Santa Terezinha de Lisieux com Missa no 
local, à casa onde ela nasceu e à Catedral de São 
Pedro. Ao fim da tarde retorno ao hotel, jantar e 
hospedagem.

4º Dia Paris | Villefrance Sur 
Saone
Após café da manhã no hotel e saída para Ville-
france Sur Saone. Chegada, acomodação, jantar 
e hospedagem no hotel.

5º Dia Villefrance Sur Saone | 
Ars
Após café da manhã no hotel e saída com destino 
a Ars. Foi nesta pequena cidade ao norte de Lyon, 
que o Sacerdote Jean Marie Baptist Vianney, 
tornou-se o Santo Cura D´Ars. Por 41 anos Jean 
Maurie ouviu confissões de peregrinos vindos de 
toda a Europa. Chegada e visita ao Santuário de 
D´Ars. Após o almoço (não incluso). Acomodação, 
jantar e hospedagem.

6º Dia Ars | Nimes
Após café da manhã no hotel e saída para 
Nimes. Chegada e tiempo livre. Jantar e hos-
pedagem no hotel

França & Portugal
Visitando: Paris 3N  Lisieux | Villefrance Sur Saone 1N   
Ars | Lourdes 1N  Lourdes 1N  Toulouse | Lisboa 3N  Fátima 2N

Itinerário:

Datas de 
Partida do 
Brasil

Suplemento
Single

Em 
Duplo

Abril, 18 3.718 760
Junho, 13 3.718 760
Agosto, 18 3.718 760
Outubro, 17 3.718 760

NOTAS: Preço calculado para saída 
mínima de 32 passageiros; Saída de São 
Paulo e / ou Rio de Janeiro; Consulte 
preços de saída de outras cidades.

Preços por pessoa (Em Euros):

Paris - Catedral de Notre Dame3.718_ 14 DIASde
sd

e

11º Dia Lisboa | Fátima
Após café da manhã no hotel e, em horário 
determinado, continuação da viagem com 
destino à Fátima. Chegada, acomodação no 
hotel, jantar e hospedagem.

12º Dia Fátima
Após café da manhã no hotel, e saída para 
visita ao Santuário, local das aparições da 
Mãe de Jesus aos três pastorinhos. Visita 
à Capela das aparições (com possibilidade 
de participação na missa do local), e visita à 
basílica. À tarde visitaremos Aljustrel e Vali-
nhos, local da moradia dos pastores e onde 
Nossa Senhora apareceu a eles no dia 19 de 
Agosto de 1917. À noite, possibilidade de 
participar da Reza do Terço e Procissão das 
Velas, na Esplanada do Santuário. Retorno 
ao hotel para jantar e hospedagem.

13º Dia Fátima| Lisboa
Após café da manhã no hotel, em horário 
determinado, retorno à Lisboa. Chegada, 
acomodação no hotel e restante do tempo 
livre. Jantar e hospedagem.

14º Dia Lisboa | Brasil
Após café da manhã no hotel, em 
horário determinado traslado ao 

aeroporto de Lisboa com destino ao Brasil. 
Chegada ao aeroporto do Brasil. Agradece-
mos por escolher a Lusanova e aguardamos 
você para a realização de seu próximo so-
nho.  
Fim dos nossos serviços.

->  Passagem aérea em classe econômica, com 
saída de São Paulo ou Rio de Janeiro; 

->  Traslados dos aeroportos aos hotéis e vice-
versa;

->  Hotéis de categoria 3* Turística Superior e / 
ou 4* estrelas;

->  Taxa de estadia em Lisboa; 
->  Meia pensão (café da manhã buffet e jantar - 

menu turístico); 
->  Maleteiros nos hotéis (1 mala por pessoa); 
->  Transporte em ônibus de luxo durante toda 

programação;
->  Visitas mencionadas no programa; 
->  Entradas: Santuário de Lisieux, Santuário 

Fátima, Capela das Aparições, Vila de Aljustrel 
e Mosteiro dos Jerônimos; 

->  Guia local em português e ou espanhol na 
França; 

->  Guia acompanhante em português e ou 
espanhol durante todo programa na França; 

->  Guia acompanhante em português durante 
todo programa em Portugal;

->  Auriculares para as visitas que forem 
obrigatórias; 

->  Kit Lusanova: bolsa de viagem, etiqueta de 
bagagem, porta documentos, porta moeda;

->  Acompanhante Lusanova desde o embarque de 
São Paulo e / ou Rio de Janeiro;

->  Seguro Viagem, (Limites de Idade: Passageiros 
de 76 a 85 anos terão acréscimo de 50% 
somente na Tarifa do seguro. Acima de 
85 anos, acréscimo de 50% na Tarifa e redução 
de 50% somente no Benefício médico);

Não Incluso: 
->  Extras nos hotéis: refeições à la carte, bebidas, 

lavanderia, telefonemas, etc.;
->  Gorjetas nos hotéis, restaurantes e aeroportos; 
->  Documentação e/ou vistos;
->  Serviços extras causados por mudança de 

horário ou atraso de voos previstos; 
->  Taxas de Embarque (Aproximadamente 

EUR 369,00); 
->  Visitas e passeios opcionais; 
->  Extras de caráter pessoal.

Incluso:
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6º Dia Roma / Lisboa / 
Fatima
Após café da manhã no hotel, em horário 
determinado, traslado até o aeroporto de 
Roma, para embarque em voo com destino 
a Lisboa.  Chegada no aeroporto de Lisboa, 
recepção e traslado à Fátima. Chegada ao 
hotel, acomodação, jantar e hospedagem. 
À noite, para os que desejarem possibilida-
de de participar da Reza do Terço e Procis-
são das Velas, na Esplanada do Santuário.

7º Dia Fatima
Após café da manhã no hotel e saída para 
visita a Valinhos, onde Nossa Senhora 
apareceu no dia 19  de Agosto de 1917 
aos pastores, e a Aljustrel, local onde as 
crianças moravam e o Anjo veio dar-lhes 
a Eucaristia em 1916. Tarde livre para as 
devoções. Retorno ao hotel, jantar e hos-
pedagem.

8º Dia Fátima / Óbidos / 
Lisboa
Após café da manhã no hotel, tempo livre 
em Fátima para visita ao Santuário, as 11h 
assistiremos a missa na Capela da Santís-
sima Trindade. À tarde saída para Óbidos 
para visita a Capela de Nossa Senhora do 
Carmo e o Castelo de Óbidos. Continuação 
da viagem com destino a Lisboa. Chegada 
ao hotel, jantar e hospedagem.

9º Dia Lisboa
Após café da manhã no hotel e saída para 
city tour onde faremos uma visita pano-
râmica na cidade. Iniciando no bairro da 
Baixa, reconstruído após o grande terre-
moto de 1755. Apreciaremos a Praça do 
Rossio, Teatro Nacional, Estação de Com-
boios, além de restaurantes, tradicionais 
cafés e a Rua Augusta, que liga o Rossio 
à imponente Praça do Comércio. Em Al-
fama, apreciaremos antigas construções 
e visitaremos a Igreja de Santo Antônio 
de Lisboa (tempo para orações) e a Cate-
dral. No famoso bairro de Belém, ponto 
de onde partiam as caravelas, encontra-

remos a Torre de Belém e o Padrão dos 
Descobrimentos (Monumento ao Infante 
D. Henrique), homenagem aos heróis da 
navegação portuguesa. Passaremos pelo 
Mosteiro dos Jerônimos, onde poderemos 
visitar os túmulos de Vasco da Gama e 
de Camões e passagem pela Ponte 25 de 
Abril. Retorno ao hotel, jantar e hospe-
dagem. Sugerimos como opcional um 
Show de Fado.

10º Dia Lisboa / Sintra / 
Cascais / Estoril / Lisboa
Após café da manhã no hotel, saída para 
Sintra onde teremos um tempo livre para 
caminharmos por suas ruas estreitas, visi-
ta ao Castelo dos Mouros e ao Palácio da 
Pena, Cabo da Roca. Saída para conhecer 
a bonita vila de Cascais, e Estoril, vila que 
serviu como retiro preferido de reis e aris-
tocratas exilados. Em horário determina-
do retorno ao hotel, jantar e hospedagem.

11º Dia Lisboa / Brasil
Após café da manhã no hotel, em horário 
determinado, traslado para o aeroporto 
de Lisboa, para embarque em voo com 
destino ao Brasil.

12º Dia Brasil
Chegada ao aeroporto do Brasil. 
Obrigada por escolher a Lusanova e 

aguardamos você para a realização do seu 
próximo sonho. Fim dos nossos serviços.

1º Dia Brasil / Roma
Em horário determinado, apresen-
tação no aeroporto para embarque 

com destino a Roma.  Com conexão.

2º Dia Roma
Chegada ao aeroporto de Roma, recepção 
e saída para visita panorâmica da cidade 
passando pelo Coliseu (parada para visita 
externa), Fórum Romano, Circo Massimo, 
Termas de Caracalla, Arco de Constantino, 
Collina Palatina (uma das sete colinas de 
Roma), Carcere Mamertino, Ilha Tiberina, 
Castelo Santo Angelo e Piazza Venezia. 
Chegada ao hotel, jantar e hospedagem.

3º Dia Roma
Após café da manhã no hotel e saída para 
Audiência Papal na Praça de São Pedro 
(salvo que o Papa não esteja em Roma ou 
impossibilitado de realizar a celebração). 
Na continuação, visita as Basílicas de São 
Pedro, Santa Maria Maior, São João de La-
trão, São Paulo Fora dos Muros e Catacum-
bas de Santa Domitilla. Retorno ao hotel. 
Jantar e hospedagem.

4º Dia Roma
Após café da manhã no hotel e saída para 
visitar o Museu Vaticano e a Capela Sisti-
na. À tarde, saída para tour Roma Barroca 
passando pela Fontana de Trevi, Pantheon 
e Praça Navona. Restante do dia livre para 
compras ou atividades pessoais. Retorno 
ao hotel, jantar e hospedagem.

5º Dia Roma / Assis / Roma
Após café da manhã no hotel e saída para 
Assis. Chegada visitar a Basílica de Santa 
Maria degli Angeli, onde está a Porciún-
cula, (possibilidade de Missa), a Capela do 
Trânsito e o Roseto. Em seguida, visita à 
Basílica e Túmulo de São Francisco, a Igreja 
Nova, construída no local da casa dos pais 
de Francisco, e retorno ao hotel em Roma, 
jantar e hospedagem.

Itália  & Portugal
Visitando: Roma 4N  Assis | Lisboa 4N  Fátima 2N  Óbidos | Sintra | Cascais | Estoril
Itinerário:

Fátima
3.130_ 12 DIASde

sd
e

->  Passagem aérea em classe econômica, com saída de 
São Paulo ou Rio de Janeiro; 

->  Traslados dos aeroportos aos hotéis e vice-versa;
->  Assistente em português durante o transfer de 

chegada e saída no aeroporto   Roma; 
->  Hotéis de categoria 3* Turística Superior e / ou 4* 

estrelas;
->  Taxa de estadia em Roma e Lisboa; 
->  Meia pensão (café da manhã buffet e jantar - menu 

turístico); 
->  Maleteiros nos hotéis (1 mala por pessoa); 
->  Transporte em ônibus de luxo durante toda 

programação;
->  Visitas mencionadas no programa; 
->  Entradas: Museu do Vaticano, Capela Sistina, 

Catacumbas, Basílica de São Francisco, Santuário de 
->  Fátima, Capela das Aparições, Vila de Aljustrel, Igreja 

de Santa Maria e Muralhas em Óbidos, Mosteiro dos 
Jerônimos, Palácio Nacional e Jardins de Queluz; 

->  Guia local em português e ou espanhol na Itália; 
->  Guia acompanhante durante todo programa na 

Itália; 
->  Guia acompanhante em português durante todo 

programa em Portugal;
->  Auriculares para as visitas que forem obrigatórias; 
->  Kit Lusanova: bolsa de viagem, etiqueta de 

bagagem, porta documentos, porta moeda;
->  Acompanhante Lusanova desde o embarque de São 

Paulo e / ou Rio de Janeiro;
->  Seguro Viagem, (Limites de Idade: Passageiros 

de 76 a 85 anos terão acréscimo de 50% somente 
na Tarifa do seguro. Acima de 85 anos, acréscimo 
de 50% na Tarifa e redução de 50% somente no 
Benefício médico);

Não Incluso: 
->  Extras nos hotéis: refeições à la carte, bebidas, 

lavanderia, telefonemas, etc.;
->  Gorjetas nos hotéis, restaurantes e aeroportos; 
->  Documentação e/ou vistos;
->  Serviços extras causados por mudança de horário ou 

atraso de voos previstos; 
->  Taxas de Embarque (Aproximadamente EUR 

352,00); 
->  Visitas e passeios opcionais; 
->  Extras de caráter pessoal.

Incluso:

Datas de 
Partida do 
Brasil

Sup.
Single

Em 
Duplo

Março, 05 3.130 395
Maio, 14 3.410 480
Julho, 09 3.592 450
Setembro, 17 3.757 480
Novembro, 12 3.130 395

NOTAS: Preço calculado para saída 
mínima de 32 passageiros; Saída de São 
Paulo e / ou Rio de Janeiro; Consulte 
preços de saída de outras cidades. 

Preços por pessoa (Em Euros):
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de Goya. Continuação para Barcelona. Che-
gada ao hotel, jantar e hospedagem.

6º Dia Barcelona / 
Montserrat / Andorra
Após café da manhã no hotel e saída para 
visita panorâmica da cidade com guia local, 
incluindo os principais pontos turísticos do 
centro, como o bairro gótico, mercados e 
Rambla e Sagrada Família. À tarde saída 
para Monserrat, visita ao santuário de Nª 
Sra de Montserrat, patrona da Catalunha, 
construído na extraordinária montanha 
do mesmo nome, local de rara beleza e 
tranquilidade. Continuação para Andorra 
a velha, capital do principado situado em 
plenos Pirenéus, paraíso comercial para 
compras. Chegada ao hotel, jantar e hos-
pedagem.

7º Dia Andorra / Meritxell / 
Lourdes
Após café da manhã no hotel e saída para 
Meritxell, visita ao santuário de Nª Sra. De 
Meritxell, patrona do principado de Andor-
ra. Continuação para Lourdes onde podere-
mos desfrutar de paisagens de grande bele-
za por Pas de la Casa, Foix, Tarbes. Chegada 
ao hotel em Lourdes, jantar e hospedagem. 
À noite, possibilidade de assistir à Procissão 
de Velas no Santuário.

8º Dia Lourdes 
Após café da manhã no hotel e visita ao 
Santuário de Nossa Senhora de Lourdes e a 
gruta onde Nossa senhora apareceu a Santa 
Bernadete (possibilidade de missa).

9º Dia Lourdes / Paris 
Após café da manhã no hotel e em horário 
determinado traslado para estação de trem 
em Lourdes para embarque com destino à 
Paris. Chegada a estação de trem em Paris, 
recepção e traslado ao hotel, jantar e hospe-
dagem.  

10º Dia Paris
Após café da manhã no hotel e saída para 
city tour onde visitaremos a catedral de No-
tre Dame, Torre Eiffel (visita interna), a Pont 
Neuf, Hotel de Ville, Museu do Louvre (visita 
externa). Grandes Boulevards, Praça da Con-
córdia e o Arco do Triunfo. Retorno ao hotel, 
jantar e hospedagem. 

11º Dia Paris
Após café da manhã no hotel e saída para city 
tour onde visitaremos a Igreja da Medalha 
Milagrosa, Basílica do Sagrado coração (Sa-
cré Couer), Bairros artísticos de Montmartre, 
Marais, Bastille, St. Germain des Prés e Mon-
tparnasse. Retorno ao hotel, jantar e hospe-
dagem.

12º Dia Paris / Brasil
Após café da manhã no hotel em horário de-
terminado traslado para o aeroporto de Paris 
para embarque com destino ao Brasil.

13º Dia Brasil
Chegada ao aeroporto do Brasil. 
Obrigado por escolher a Lusanova e 

aguardamos você para a realização do seu 
próximo sonho. Fim dos nossos serviços.

1ºDia Brasil | Lisboa
Em horário determinado, apresen-
tação no aeroporto do Brasil, para 

embarque em voo com destino à Lisboa, 
com conexão.

2º Dia Lisboa
Chegada ao aeroporto de Lisboa, recepção 
e translado privativo para o hotel, jantar e 
hospedagem.

3º Dia Lisboa / Fátima / 
Lisboa
Após café da manhã no hotel e saída para 
visita panorâmica da capital de Portugal, 
onde visitaremos os principais pontos tu-
rísticos da cidade como a Praça do Rossio, 
Praça do Comércio, Catedral, Torre de Be-
lém, Mosteiro dos Jerónimos, Padrão dos 
Descobrimentos. À tarde, saída para Fátima, 
chegada e visita ao Santuário, local das Apa-
rições da Mãe de Jesus aos três pastorinhos 
em 1917, Capela das aparições e à Basílica, 
onde se encontram os túmulos de Lúcia, 
Francisco e Jacinta. Tempo para devoções. 
Retorno para hotel em Lisboa, jantar e hos-
pedagem.

4º Dia Lisboa / Madri
Após café da manhã no hotel e saída para 
Madri, atravessando o Alentejo e entrando 
na Estremadura espanhola por Badajoz, 
Trujillo, Oropesa. Chegada ao hotel de Ma-
dri, restante do tempo livre para descanso e 
atividades pessoais. Jantar e hospedagem.

5º Dia Madri / Zaragoza / 
Barcelona
Após café da manhã no hotel e saída para 
Zaragoza, passando por Guadalajara e Cala-
tayud. Chegada à Zaragoza e visita à Basílica 
de Nª Sra. do Pilar, padroeira de Espanha, no 
interior da qual se podem admirar pinturas 

Santuários Marianos Portugal, Espanha e França
Visitando: Lisboa 3N  Fátima / Madri 4N  Zaragoza / Barcelona 1N  Montserrat / Andorra 1N  
Meritxell / Lourdes 1N  Paris

Itinerário:

Madri - Catedral4.091_ 13 DIASde
sd

e
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->  Passagem aérea em classe econômica, com 
saída de São Paulo ou Rio de Janeiro; 

->  Traslados dos aeroportos aos hotéis e vice-
versa;

->  Hotéis de categoria 3* Turística Superior e 
4* (estrelas);

->  Taxa de estadia em Lisboa; 
->  Meia pensão (café da manhã buffet e jantar 

- menu turístico); 
->  Maleteiros nos hotéis (1 mala por pessoa); 
->  Transporte em ônibus de luxo durante toda 

programação;
->  Visitas mencionadas no programa; 
->  Guia acompanhante em português durante 

todo o programa.;
->  Kit Lusanova: bolsa de viagem, etiqueta de 

bagagem, porta documentos, porta moeda;
->  Acompanhante Lusanova desde o embar-

que de São Paulo e / ou Rio de Janeiro;
->  Seguro Viagem, (Limites de Idade: Passa-

geiros de 76 a 85 anos terão acréscimo de 
50% somente na Tarifa do seguro. Acima 
de 85 anos, acréscimo de 50% na Tarifa e 
redução de 50% somente no Benefício mé-
dico);

Não Incluso: 
->  Extras nos hotéis: refeições à la carte, bebi-

das, lavanderia, telefonemas, etc.;
->  Gorjetas nos hotéis, restaurantes e aero-

portos; 
->  Documentação e/ou vistos;
->  Serviços extras causados por mudança de 

horário ou atraso de voos previstos; 
->  Taxas de Embarque (Aproximadamente EUR 

359,00); 
->  Visitas e passeios opcionais; 
->  Extras de caráter pessoal.

Incluso:

Datas de 
Partida do 
Brasil

Suplemento
Single

Em 
Duplo

Abril, 10 4.258 530
Maio, 16 4.258 530
Junho, 05 4.258 530
Julho, 11 4.389 530
Agosto, 14 4.389 530
Setembro, 12 4.258 530
Outubro, 16 4.258 530
Novembro, 07 4.091 450

NOTAS: Preço calculado para saída 
mínima de 32 passageiros; Saída de São 
Paulo e / ou Rio de Janeiro; Consulte 
preços de saída de outras cidades.

Preços por pessoa (Em Euros):
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7º Dia Milão | Paris
Após café da manhã no hotel e traslado, bem 
cedo, à estação de trem para embarque com 
destino a Paris. Chegada, recepção e saída para 
city tour panorâmico passando pela Catedral de 
Notre Dame (famosa pela sua arquitetura - vi-
sita externa), e pelos principais cartões postais 
da cidade: Torre Eiffel, Pont Neuf, Hotel de Ville, 
Museu do Louvre, Grandes Boulevards, a Praça 
da Concórdia, Arco do Triunfo, entre outros e du-
rante o passeio poderemos apreciar a beleza do 
Rio Sena. Jantar e hospedagem no hotel.

8º Dia Paris
Após café da manhã no hotel e saída para city 
tour. Onde visitaremos a Igreja da Medalha Mila-
grosa (com possibilidade de missa) e a Basílica do 
Sagrado Coração (Sacré Couer), no bairro artístico 
de Montmartre. Passaremos ainda por bairros 
famosos como Marais, Bastille, St. Germain des 
Près e Montparnasse Jantar e hospedagem no 
hotel. Como opcional, pode-se visitar a cidade à 
noite, tanto navegando pelo rio Sena, como em 
percurso de ônibus pelas ruas da Cidade Luz.

9º Dia Paris | Lourdes
Após café da manhã hotel e, em horário deter-
minado, traslado até a estação ferroviária para 
embarque no TGV (trem de alta velocidade), 
com destino a Lourdes. Chegada, jantar e hos-
pedagem no hotel. Opcional: À noite, pode-se 
participar da Procissão das Velas, na Esplanada 
do Santuário.

10º Dia  Lourdes
Após café da manhã no hotel e saída para city 
tour começando com a visita ao Santuário de 
Nossa Senhora de Lourdes (com possibilidade 
de missa). Visita à gruta onde Nossa Senhora 
apareceu a Santa Bernadete. Participação na 
Benção do Santíssimo (dedicada especialmente 
às pessoas enfermas) e Via Sacra. Jantar e hospe-
dagem no hotel.

11º Dia  Lourdes  | Zaragoza  | 
Madrid
Após café da manhã e saída com destino à Ma-
drid, passando por Zaragoza, para visitar a Igreja 
do Pilar, onde Nossa Senhora apareceu a São 
Tiago. Chegada, jantar e hospedagem no hotel.

12º Dia  Madrid
Após café da manhã, saída para visita panorâ-
mica incluindo Puerta del Sol, Plaza Mayor de 
onde apreciaremos a grandeza e a pujança do 
Palácio Real (construído no século XVIII pelo 
Rei Felipe V, o primeiro rei Borbón da Espanha) 
e da Igreja de Nuestra Señora de Almudena, a 

padroeira de Madrid. Seguindo pela Gran Via, 
passaremos pela Plaza de España, onde vere-
mos o monumento a Cervantes e seus famosos 
personagens. Em seguida, passaremos pela 
fonte da Plaza Cibelis, pelo Passeo del Prado e 
seu famoso Museu e pelo Parque do Retiro e 
o antigo portão da cidade, a Puerta de Alcalá.
Retorno ao hotel. Tarde livre para compras ou 
atividades pessoais. Jantar e hospedagem no 
hotel. Opcional: Show de dança

13º Dia Madrid | Fátima
Após café da manhã no hotel e saída em ônibus 
para Fatima , jantar e hospedagem no hotel. 
Possibilidade, à noite, de participação na Procis-
são das velas, com a reza do terço.

14º Dia Fátima | Lisboa
Após café da manhã no hotel e saída para visita 
ao Santuário, local das aparições da Mãe de Je-
sus aos três pastorinhos em 1917. Visita à Cape-
la das Aparições (com possibilidade de missa no 
local), e visita à Basílica e à Igreja da Santíssima 
Trindade. Em seguida, visita a Valinhos, onde 
Nossa Senhora apareceu no dia 19 de Agosto 
de 1917 aos pastores, e a Aljustrel, local onde 
as crianças moravam e o Anjo veio dar-lhes a 
Eucaristia em 1916. À tarde, iremos até Lisboa. 
Chegada ao hotel, jantar e hospedagem. 

15º  Dia Lisboa
Após café da manhã, saída para visita panorâ-
mica da cidade, com início no bairro da Baixa, 
reconstruído após o grande terremoto de 1755. 
Apreciaremos a Praça do Rossio, o Teatro Nacio-
nal, a Estação de Comboios, além de restauran-
tes, tradicionais cafés e a Rua Augusta, que liga 
o Rossio à imponente Praça do Comércio. Em
Alfama, apreciaremos antigas construções e 
visitaremos a Igreja de Santo Antônio de Lisboa 
e a Catedral. No famoso bairro de Belém, ponto 
de onde partiam as caravelas, encontraremos a 
Torre de Belém e o Padrão dos Descobrimentos 
(Monumento ao Infante D. Henrique), home-
nagem aos heróis da navegação portuguesa. 
Passaremos pelo Mosteiro dos Jerônimos, 
onde poderemos visitar os túmulos de Vasco da 
Gama e de Camões e passagem pela Ponte 25 
de Abril. Restante da tarde livre (aproveite para 
conhecer os Shoppings da cidade: Colombo, 
Amoreiras, Vasco da Gama). Jantar e hospeda-
gem. Opcional: Jantar típico com show de Fado.

16º Dia  Lisboa | Brasil
Após café da manhã no hotel, em horá-
rio determinado, traslado ao aeroporto 

para embarque em voo com destino ao Brasil.
Fim dos nossos serviços.

1º Dia Brasil | Roma 
Em horário determinado apresen-
ttação no aeroporto do  para embar-

que com destino a Roma, com conexão.

2º Dia Roma
Chegada ao aeroporto internacional de Roma, 
onde faremos um city tour panorâmico, pas-
sando por alguns de seus importantes pontos 
culturais: Coliseu (visita externa), Fórum Ro-
mano, Circo Massimo, Termas de Caracalla, 
Arco de Constantino, Colina Palatina (uma das 
sete colinas de Roma), Cárcere Mamertino, 
Ilha Tiberina e Castelo Santo Ângelo. Jantar e 
hospedagem no hotel.

3º Dia Roma
Após café da manhã no hotel e saída para a 
Audiência Papal, na Praça de São Pedro (salvo 
se o Papa não estiver em Roma ou impossibili-
tado). À tarde, faremos um passeio engloban-
do: Praça Veneza, Praça Navona,  Pantheon, 
Fontana de Trevi e a Praça Campo de Fiori 
(Campo das Flores), com tempo para ativida-
des pessoais. Jantar e hospedagem no hotel.

4º Dia Roma
Após café da manhã, saída para fazemos uma 
visita ao Museu do Vaticano, em conjunto com 
a magnífica Capela Sistina e Basílica de São Pe-
dro, passando pela cripta basílical, onde estão 
sepultados João Paulo II e outros papas. Tere-
mos  tempo para apreciar a Praça de São Pedro 
em sua magnitude. À tarde visitaremos as Ba-
sílicas papais de Santa Maria Maior, São João de 
Latrão e São Paulo Fora dos Muros. Retorno ao 
hotel para jantar e hospedagem no hotel.

5º Dia Roma | Assis
Após café da manhã, saída para Assis, onde 
visitaremos a Basílica e Túmulo de São Fran-
cisco, Basílica de Santa Clara, o centro histórico 
da cidade e o local da casa dos pais de São 
Francisco, que hoje é a chamada Igreja Nova; 
com tempo para nossas devoções. À tarde, 
visita à Basílica de Santa Maria dos Anjos, 
onde está a Porciúncula, a Capela do Trânsito 
e o Roseto (possibilidade de missa). Jantar e 
hospedagem no hotel.

6º Dia  Assis | Milão
Após café da manhã, saída para Milão. Che-
gada e city tour panorâmico, passando pela 
Catedral, a Galeria Vittorio Emmanuelle II e o 
Teatro Scala (visita externa). Jantar e hospe-
dagem no hotel.

Santuários Europeus Itália, França, Espanha e Portugal
Visitando: Roma 4N  Assis 1N  Milão 1N  Paris 2N   
Lourdes 2N  Zaragoza  | Madrid 2N  Fátima 1N  Lisboa 2N

Itinerário:
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Datas de 
Partida do 
Brasil

Suplemento
Single

Em 
Duplo

Março, 05 5.481 700
Maio, 14 5.481 700
Julho, 10 5.481 700
Setembro, 10 5.481 700
NOTAS: Preço calculado para saída mínima de 
32 passageiros; Saída de São Paulo e / ou Rio de 
Janeiro; Consulte preços de saída de outras cidades.

Preços por pessoa (Em Euros):

->  Passagem aérea em classe econômica, com 
saída de São Paulo ou Rio de Janeiro; 

->  Traslados dos aeroportos aos hotéis e vice-
versa;

->  Hotéis de categoria 3* Turística Superior e 
4* (estrelas);

->  Taxa de estadia em Roma, Paris, Lourdes 
e Lisboa; 

->  Meia pensão (café da manhã buffet e jantar 
- menu turístico); 

->  Maleteiros nos hotéis (1 mala por pessoa); 
->  Transporte em ônibus de luxo durante toda 

programação;
->  Visitas mencionadas no programa; 
->  Guia acompanhante em português durante 

todo programa;
->  Tickets de Trem 2ª classe – Milão / Paris e 

Paris/ Lourdes; 
->  Kit Lusanova: bolsa de viagem, etiqueta de 

bagagem, porta documentos, porta moeda;
->  Acompanhante Lusanova desde o embar-

que de São Paulo e / ou Rio de Janeiro;
->  Seguro Viagem, (Limites de Idade: Passa-

geiros de 76 a 85 anos terão acréscimo de 
50% somente na  Tarifa do seguro. Acima 
de 85 anos, acréscimo de 50% na Tarifa e 
redução de 50% somente no Benefício mé-
dico);

Não Incluso: 
->  Extras nos hotéis: refeições à la carte, bebi-

das, lavanderia, telefonemas, etc.;
->  Gorjetas nos hotéis, restaurantes e aero-

portos; 
->  Documentação e/ou vistos;
->  Serviços extras causados por mudança de 

horário ou atraso de voos previstos; 
->  Taxas de Embarque (Aproximadamente 

EUR 341,00); 
->  Visitas e passeios opcionais; 
->  Extras de caráter pessoal.

Incluso:
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direção a Guimarães, berço de Portugal, 
onde terá a oportunidade de conhecer o 
seu magnífico centro histórico (Património 
da Humanidade pela UNESCO). Regresso ao 
Porto e Hospedagem.

4º Dia Porto/ Santiago de 
Compostela | Viana do 
Castelo | Porto
Após café da manhã no hotel e partida para 
a magnifica cidade de Santiago de Com-
postela, centro de peregrinação mundial. 
Declarada patrimônio da humanidade pela 
Unesco, esta cidade é a meta dos “Cami-
nhos de Santiago”, destino de todas as ro-
tas da maior peregrinação do Cristianismo 
entre os seculos XI e XVIII. No regresso a 
Portugal, parada para visita a Viana do Cas-
telo. Desde a Igreja de Santa Luzia no topo 
da colina terá acesso a uma vista panorâ-
mica de toda a cidade. Regresso ao Porto e 
hospedagem

5º Dia Porto | Lisboa
Após café da manhã no hotel. Traslado até 
à estação de trem de Campanhã. (Check 
out no hotel até às 12h00). Embarque em 
trem intercidades, 1º Classe com destino a 
Lisboa. Chegada a Estação de Santa Apo-
lónia em Lisboa, assistência e traslado ao 
Hotel. (Caso a hora de chegada não permita 
ainda o check-in, será dada a possibilidade 

de guardar a bagagem). Tempo livre para 
atividades pessoais.

6º Dia Lisboa
Após café da manhã no hotel e saída para 
visita panorâmica aos pontos turísticos 
mais importantes da cidade: o centro his-
tórico, os bairros típicos, as principais ave-
nidas e praças, o magnífico bairro de Belém 
com o Mosteiro dos Jerônimos (Classificado 
Patrimônio da Humanidade pela UNESCO) 
e a Torre de Belém. Tarde e noite livre. 

7º Dia Lisboa | Óbidos | 
Alcobaça | Batalha | Fátima
Após café da manhã no hotel e saída em 
direcção à vila medieval de Óbidos, com 
as suas ruas estreitas, o castelo e as suas 
muralhas. Continuação até ao Mosteiro 
de Alcobaça e visita aos túmulos de D. 
Pedro e Inês de Castro. Um olhar sobre o 
mar da típica Nazaré (almoço incluído), 
antes de admirar as linhas harmoniosas 
do Mosteiro da Batalha, uma obra de arte 
da arquitectura gótica, Patrimônio da 
Humanidade pela UNESCO. Chegada ao 
Hotel em Fátima, hospedagem. Restante 
tarde e noite livre. 

8º Dia Fátima | Lisboa
Após café da manhã no hotel. Dia livre em 
Fátima para assistir à missa ou visitar o san-
tuário. (Check out no hotel até às 12h00. 
Possibilidade de guardar a bagagem). 
Almoço livre. Restante tempo livre até re-
gresso a Lisboa ao final da tarde. 

9º Dia Lisboa
Após café da manhã no hotel. Em 
hora a determinar   traslado ao ae-

roporto. (Check out no hotel até às 12h00).
Fim dos nossos serviços.

1º Dia Porto
Chegada ao aeroporto do Porto. As-
sistência e traslado ao hotel. (Caso a 

hora de chegada não permita ainda o che-
ck-in, será dada a possibilidade de guardar 
a bagagem). Tempo livre para atividades 
pessoais.

2º Dia Porto
Após café da manhã, saída em tour guiado 
pelo Porto, Capital do Norte de Portugal e 
Património da Humanidade pela UNESCO. 
Tudo nesta maravilhosa cidade faz do tour 
uma viagem memorável, desde a Catedral 
até às Caves de Vinho do Porto, onde po-
derá usufruir de uma degustação de vinho. 
Terá oportunidade de visitar os locais mais 
ricos em tradição e cultura e as principais 
ruas e praças do centro histórico. Tarde 
Livre. Hospedagem.

3º Dia Porto | Braga | 
Guimarães | Porto
Após café da manhã no hotel e saída em 
direção a Braga, uma das mais antigas ci-
dades religiosas do mundo. Poderá visitar 
os três santuários que constituem o famoso 
triângulo da Fé: a Catedral de Braga e os 
Santuário do Sameiro e do Bom Jesus. Após 
almoço (incluído), o tour prossegue em 

Portugal  Religioso Completo
Visitando: Porto 4N  Braga | Guimarães | Santiago de Compostela |  
Viana do Castelo | Lisboa 3N  Óbidos | Alcobaça | Batalha | Fátima 1N  

Itinerário:

Fátima

Diárias: Até dia 20 Dez (exceto de 4 a 8 
de cada mês)

Datas de chegada ao Porto:

Datas de Partida 01 Jan a 
15 Mar

16 Mar a  
20 Abr

21 Abr a  
30 Jun

Hoteis 3***: Grande Hotel do Porto + Hotel Roma + hotel São José ou similar
Em quarto Duplo / Triplo 1.098€  1.155€ 1.139€
Suplemento Single 516€ 565€ 588€

Hoteis 4****: Hotel da Musica + Hotel Lutécia + hotel Santa Maria ou similar
Em quarto Duplo / Triplo 1.170€ 1.235€ 1.265€
Suplemento Single 552€ 626€ 645€

Preços por pessoa (Em Euros):

1.098_ 9 DIASde
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->  Traslado de chegada e saída em Porto;
->  4 noites em Porto com café da manhã na 

categoria de hotel escolhido;
->  Visita panorâmica de Porto;
->  Tour de dia inteiro a Braga e Guimarães 

com almoço.
->  Tour de dia inteiro a Santiago de Compos-

tela e Viana do castelo sem almoço (almoço 
livre).

->  Trem Porto/ Lisboa em trem Intercidades 
1ª Classe

->  Traslado de chegada e saída em Lisboa;
->  3 noites em Lisboa com café da manhã na 

categoria de hotel escolhido;
->  1 noite em Fátima com café da manhã na 

categoria de hotel escolhido;
->  Visita panorâmica de Lisboa;
->  Tour de dia inteiro a Óbidos, Nazaré, Bata-

lha, Alcobaça e Fátima com almoço.

Não Incluso: 
->  Passagens aéreas;
->  Despesas de caráter pessoal.
->  Taxa turística em Lisboa e Porto

Incluso:

Lisboa
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go, os conventos de Santa Clara, Sé 
velha e igreja de Santa Cruz, entre 
muitos outros pontos turísticos. Visita à 
antiga e prestigiada universidade, que 
formou muitos ilustres em várias áreas 
da sociedade. Tempo no centro da ci-
dade. Continuação para a cidade dos 
arcebispos e capital do Minho: Braga. 
Hospedagem.

4º Dia Braga | Santiago 
de Compostela | Braga
Após café da manhã. Saída com des-
tino a Santiago de Compostela. Visita 
com guia local ao centro histórico, 
turístico e religioso, com destaque 
para a Catedral, onde acorrem dia-
riamente inúmeros peregrinos vindos 
dos famosos “Caminhos de Santia-
go”. Este grandioso monumento er-
gue-se na Praça da Obradoiro, lugar 
de encontro de todos os que aqui 
chegam. Regresso a Portugal pela tí-
pica vila de Ponte de Lima com tempo 
para compras no comércio tradicio-
nal. Apreciando a paisagem minhota, 
chegada a Braga. Hospedagem.

5º Dia Braga | 
Guimarães | Porto
Após café da manhã. Panorâmica da 
cidade com destaque para o exterior 
da Catedral, mais antiga de Portugal 
e visita ao Santuários do Bom Jesus. 
Continuação para Guimarães, cidade 
berço da nacionalidade portuguesa. 
Visita ao interior no Paço dos Duques 
de Bragança seguida de visita a pé 
no centro histórico da cidade, onde 

poderá admirar as suas velhas mura-
lhas, ruas estreitas, casas palacianas, 
foto do exterior do Castelo e a estátua 
do Fundador D.  Afonso Henriques. 
Tempo para compras.  Partida para o 
Porto, visitando ainda as prestigia-
das caves Ferreira com degustação do 
famoso Vinho do Porto. Chegada ao 
hotel. Hospedagem.

6º Dia Porto
Após café da manhã. Dia dedicado à 
segunda maior cidade de Portugal. 
Panorâmica com um olhar sobre a Sé, 
Praça da Liberdade onde se situa a es-
tátua de D. Pedro IV de Portug       al 
(D. Pedro I no Brasil), igreja e torre 
dos Clérigos e Foz com o forte apeli-
dado de “Castelo do Queijo”. Visita 
ao Palácio da Bolsa, destacando o 
seu magnífico Salão Árabe e cruzeiro 
em barco de turismo pelo rio Douro, 
admirando os bairros típicos e núcleo 
histórico que foi declarado Património 
da Humanidade pela Unesco. Tarde li-
vre na cidade para visitas ou compras 
ao gosto pessoal. Hospe dagem.

7º Dia Porto | Aveiro | 
Fátima | Lisboa
Após café da manhã. Saída para 
Aveiro, a fantástica cidade dos ca-
nais e dos deliciosos “ovos-moles”, 
apreciado doce regional. Continua-
ção para Fátima, local das aparições 
em 1917 de Nossa Senhora aos Três 
Pastorinhos, hoje local de peregri-
nação mundial. Visita ao Santuário à 
Capelinha das Aparições e à Basílica, 
onde se encontram os túmulos de Lú-
cia, Francisco e Jacinta. Tempo para 
compromissos religiosos e compras. 
Regresso a Lisboa. Hospedagem.

8º Dia Lisboa | Brasil
Após café da manhã e transla-
do privativo para o aeroporto. 

(Quarto disponível até às 12h00).
Fim dos nossos serviços.

1º Dia Chegada a Lisboa
Chegada ao aeroporto de Lis-
boa. Recepção e translado 

privativo para o hotel. Hospedagem. 
Às 19h30 na recepção do hotel terá 
lugar reunião com o guia para apre-
sentação dos participantes. À noite 
sugerimos opcionalmente jantar típi-
co com fados.

2º Dia Lisboa | Sintra | 
Lisboa
Após café da manhã. Saída para 
Sintra. Tempo para usufruir desta 
tradicional vila Património da Huma-
nidade. Na continuação, panorâmica 
da Costa do Sol por Cascais e Estoril, 
regressando pela Riviera portuguesa 
a Lisboa. Visita Panorâmica da capi-
tal de Portugal, conhecendo o exte-
rior dos  principais pontos turísticos 
da cidade como a Torre de Belém, 
Mosteiro dos Jerónimos com tempo 
para degustar os famosos pastéis de 
Belém (opcional) e ainda Praça do 
Comércio, Bairro de Alfama com a 
Catedral e a Praça do Rossio. Hospe-
dagem.

3º Dia Lisboa | Coimbra 
| Braga
Após café da manhã. Saída para visita 
a Óbidos, encantadora vila medieval 
amuralhada. Continuação para a típi-
ca vila piscatória da Nazaré, com des-
taque no “Sítio” para a Igreja, Ermida 
e miradouro deslumbrante. Saída 
para a histórica e monumental cida-
de de Coimbra, repleta de tradições e 
recantos de rara beleza. Panorâmica 
da cidade observando o rio Monde-

Norte de Portugal e Santiago de Compostela

2018:
Abr: 09, 16, 23, 30
Mai: 07, 09*, 14, 21, 23*, 28
Jun: 04, 11, 18, 25
Jul: 02, 04* 09, 13*, 16, 23, 25*, 30
Ago: 06, 13, 20, 27
Set: 03, 05*, 10, 17, 24, 26*
Out: 01, 08, 10*, 15, 22, 29
Nov : 05, 12, 19
Dez: 03, 31 (fim de ano)
2019:
Jan: 14
Fev: 11
Mar: 04, 18
 Temporada Alta
Temporada Baixa
*Partidas especiais quarta-feira. Mesma rota, con for-
me descrito no itinerário, saindo de Lisboa na quarta-
feira (em vez de segunda-feira como publicado).

Datas de chegada a Lisboa:

Visitando: Lisboa 3N  Sintra | Óbidos | Coimbra | Braga 2N  
Santiago de Compostela | Guimarães | Porto 2N  Aveiro | Fátima
Itinerário:
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->  Circuito em ônibus de turismo;
->  Guia acompanhante em Português;
->  Hospedagem nos hotéis previstos ou similares com 

café da manhã;
->  Excursão Lisboa, Estoril, Cascais e Sintra com guia 

local (dia 3):
->  Visitas guiadas em: Porto e Santiago de Compostela;
->  Visita à Universidade de Coimbra (dia 4);
->  Visita ao Paço Ducal em Guimarães (dia 6);
->  Visita a Caves de Vinho do Porto (dia 6);
->  Visita ao Palácio da Bolsa no Porto (dia 7);
->  Cruzeiro em barco de turismo no rio Douro (dia 7);
->  Traslados de chegada e saída;
->  Gorjetas a carregadores de malas nos hotéis (quando 

possível);
->  Sacola de viagem entregue na Europa.

Não Incluso:
->  Passagens aéreas.  Consulte as nossas tarifas 

especiais;
->  Tudo que não esteja incluído no programa;
->  Seguro de viagens europeu (Schengen).

Incluso:

->  1 jantar especial com Show de Fado (dia 2);
->  2 jantares com água e vinho (dias 4 e 5);
->  1 almoço com água e vinho (dia 7).

Opção Mais Incluído:Lisboa Roma *** (Centro)
Braga Mercure Braga **** (Centro)
Porto Vila Galé Porto **** (Centro)
Lisboa Roma *** (Centro)

Hotéis Previstos:

Alta
Em Duplo 840
Supl. Single 265
Supl. Mais Incluído 160

Baixa
Em Duplo 820
Supl. Single 245
Supl. Mais Incluído 160

Preços por pessoa (Em Euros):
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mente foi pelos 800 anos seguintes, do impé-
rio bizantino, quando a então Constantinopla 
foi tomada pelos Otomanos. A partir de 1453 
tornou-se mesquita, função que teve por 481 
anos e no ano de 1934 virou museu. Erguida 
e decorada com tijolos, mármores, granitos e 
azulejos vindos de todas as partes do mundo, 
verdadeiro espetáculo sustentado por 107 
colunas, 40 na nave e 67 nas galerias superio-
res e que ainda hoje preservam mosaicos da 
arte bizantina. Visita ao Hipódromo Romano, 
também conhecido como "a Praça do Sultão 
Ahmet". Sua construção começou no início do 
terceiro século sob o domínio do império Ro-
mano onde, na sua melhor tradição, abrigava 
corridas de bigas. Palco de execuções públicas, 
bizarras manifestações públicas e eventos em 
que os imperadores pudessem aparecer, Igre-
ja de Santo Antonio (possibilidade de missa). 
À tarde, visitaremos a famosa  Cisterna  do 
período bizantino. Sob o chão do bairro de 
Sultanahmet, no coração de Istanbul, ficam 
galerias e túneis que serviam para armaze-
nar a água da cidade na época do Império 
Bizantino e que se tornou uma das atrações 
mais conhecidas da cidade. Construída pelo 
Imperador Justiniano I em 532, ainda hoje 
permanece praticamente intacta. Em seguida 
faremos uma visita ao Gran Bazar, com mais 
de 5 mil lojas, para compras de artesanato 
local. Retorno ao hotel, jantar e hospedagem.

5º Dia - Istanbul | Kayseri | 
Nevsehir - Capadócia
Após café da manhã no hotel e traslado ao 
aeroporto para embarque em voo com des-
tino a Kayseri. Chegada, recepção e saída 
para região da Capadócia. Iniciaremos as 
visitas no Vale do Goreme com suas igrejas 
rupestres, um incrível complexo monástico 
bizantino integrado por igrejas escavadas 
na rocha (Vale Zelve). A cidade é uma das 
mais importantes da região e guarda te-
souros preciosos. É lá que estão muitas das 
chaminés de fadas e a quantidade de grutas 
escavadas é enorme. São tantas construções 
que a cidade criou o Museu a Céu Aberto em 
seus arredores. O destaque são as igrejas 
entalhadas nas rochas. Como muitos cristãos 
se refugiaram por ali na época do Império 
Romano, as grutas escondiam diversos 
templos. Decoradas em estilo bizantino, têm 
vários afrescos e mosaicos e muitos estão em 
ótimo estado de conservação. Retorno ao 
hotel, acomodação, jantar e hospedagem.

1º Dia – Brasil | Istanbul
Em horário determinado, apresenta-
ção no aeroporto do Brasil para em-

barque em voo com destino a Istambul. 

2º Dia - Istanbul
Chegada ao aeroporto de Istambul e traslado 
ao hotel para acomodação, jantar e hos-
pedagem. 

3º Dia - Istanbul - Estreiro de 
Bósforo, Bazar de Especiarias 
e Palácio Topkapi
Após café da manhã no hotel e saída para pas-
seio de barco pelo estreito de Bósforo, o estrei-
to que separa a parte asiática de Istambul da 
parte europeia. Este estreito pode atingir 650 
metros e até 4,5 km de largura. Sua extensão 
é de 35 km. Ele une o Mar de Mármara, ao 
sul, e ao Mar Negro, ao norte. Em toda a sua 
extensão você poderá apreciar cafés e restau-
rantes, casas antigas de madeira turca, a Torre 
da Moça, mesquitas, palácios, a Fortaleza de 
Hisar (construída pelos turcos entre os séculos 
XIV e XV e também a Universidade do Bósforo 
(universidade mais importante da Turquia, 
onde as aulas são em inglês). Tempo livre no 
Bazar das Especiarias. Á tarde, visitaremos o 
Palácio Topkapi, residência dos sultões do Im-
pério Otomano, construído em 1475. Visitare-
mos a Sala do Chafariz, visitaremos inúmeras 
salas, contendo os tesouros do palácio. São 
lindas joias, adagas de esmeraldas, berço de 
ouro, diversos e enormes diamantes, espadas 
dos sultões, vasos decorados de ouro e rubis, 
espelhos de jades, maravilhosos tronos e ou-
tros diversos presentes de outras nações. Visi-
taremos a sala onde se encontra o crânio e o 
Braço de São João Batista, o cajado de Moisés, 
o turbante de José e a espada do Rei David.
Retorno ao hotel, jantar e hospedagem.

4º Dia - Istanbul - Mesquita 
Azul, Basílica de Santa 
Sofia, Hipódromo Romano, 
Cisterna Bizantina e Gran 
Bazar
Após café da manhã no hotel e saída para vi-
sitar a Mesquita Azul, a famosa Mesquita do 
Sultão Ahmet I. Em seguida visitaremos a Ba-
sílica de Santa Sofia, construída no ano de 573 
d.C pelo Imperador Justiniano com a ambição 
de que fosse a maior igreja do mundo. E certa-

Turquia e Grécia com Cruzeiro – 16 Dias
Visitando: Istanbul 5N  Kayseri | Nevsehir - Capadócia 2N  Konya | Pamukkale 1N  Laodiceia / Hierápolis / Efeso 
/ Kusadasi 1N  Patmos | Rhodes 1N  Heraklion (Creta) 1N  Santorini | Atenas 3N  Desemb. / Canal de Corinto

Itinerário:

5.322$ 16 DIASde
sd

e

Istanbul

6º Dia - Nevsehir - Capadócia
Cedo, aos que tiverem interesse e se as condi-
ções climáticas permitirem, realizaremos um 
PASSEIO DE BALÃO (Opcional) - Saída por volta 
das 04:00hs para o passeio e retorno ao hotel 
por volta das 08:00hs. Após café da manhã no 
hotel e saída para visitar a aldeia Troglodita de 
UCHISAR, Vale do Derbent, Pasabag e Vale de 
Avcilar. Visita a uma fábrica de joias e pedras 
preciosas. Em seguida visita a uma fábrica de 
tapetes turcos (feitos a mão). Passagem pelo 
vale dos Pombos e pelo vale de Ortahisar. Re-
torno ao hotel, jantar e hospedagem. 
Opcional: Show em um típico restaurante es-
cavado na pedra (na abertura deste show há 
uma apresentação dos Derviches).

7º Dia - Nevsehir - 
Capadócia | Konya | 
Pamukkale
Após café da manhã  no hotel e saída para 
visitar uma cidade subterrânea, construída 
como depósito de cereais com dormitórios 
e ventilação (este lugar foi utilizado como 
refúgio pelos cristãos da época). Continuação 
na viagem para Konya. Missa na Igreja de São 
Paulo e parada para almoço (não incluído). 
Saída para Pamukkale. Chegada ao hotel, 
acomodação, jantar e hospedagem. 

8º Dia - Pamukkale | 
Laodiceia | Hierápolis | 
Pamukkale
Após café da manhã no hotel e saída para vi-
sitar as ruínas da antiga cidade de Laodiceia, 
que foi uma cidade na região da Frígia e Lídia, 
localizada a cerca de 60 km a leste de Éfeso. 
Originalmente chamada de  Dióspole  (v  ) 
e Roa (Rhoas), foi chamada de Laodiceia em 
homenagem a Laódice, esposa de Antíoco II 
Teos, que reconstruiu a cidade. Visitaremos à 
antiga Hierápolis, uma antiga cidade perto da 
cidade de Denizli, na região clássica da Frígia. 
Fundada por Eumenes II, rei de Pérgamo, no 
século II a.C. Nesta cidade residiram Papias, 
discípulo de São João, e Epíteto, filósofo es-
tóico. Lá ficam, entre outros monumentos, 
o Martírio de São Felipe, túmulo construído
no século V, segundo um complexo plano 
da época bizantina (quarto octogonal, for-
mando uma cruz dupla, rodeado por uma 
praça), o Teatro Romano e as fontes termais 
que atraem milhares de turistas. Visitas ao 
balneário Pamukkale, também chamado 
Castelo de Algodão, maravilha natural de 

->  Passagem aérea em classe econômica, com saída 
de São Paulo ou Rio de Janeiro; 

->  Traslados dos aeroportos aos hotéis e vice-versa e 
Porto de Pireus;

->  Hotéis de categoria 4* (estrelas);
->  Meia pensão (café da manhã buffet e jantar - 

menu turístico); 
->  Cruzeiro com pensão completa em cabines inter-

nas categoria IA / IB;
->  02 excursões obrigatórias durante o cruzeiro (de 

forma regular e em espanhol); 
->  Pacote de bebidas obrigatório durante o cruzeiro;  
->  Maleteiros nos hotéis (1 mala por pessoa); 
->  Transporte em ônibus de luxo durante toda pro-

gramação;
->  Visitas mencionadas no programa; 
->  Entradas nos pontos Turísticos conforme itinerá-

rio;
->  Guia Licenciado em português; 
->  Guia em português em Atenas para visita a Antiga 

Corinto e Cidade de Atenas; 
->  Kit Lusanova: bolsa de viagem, etiqueta de baga-

gem, porta documentos, porta moeda;
->  Acompanhante Lusanova desde o embarque de 

São Paulo e / ou Rio de Janeiro;
->  Seguro Viagem, (Limites de Idade: Passageiros 

de 76 a 85 anos terão acréscimo de 50% somente 
na Tarifa do seguro. Acima de 85 anos, acréscimo 
de 50% na Tarifa e redução de 50% somente no  
Benefício médico);

Não Incluso: 
->  Extras nos hotéis: refeições à la carte, bebidas, 

lavanderia, telefonemas, etc.;
->  Gorjetas nos hotéis, restaurantes e aeroportos; 
->  Documentação e/ou vistos;
->  Serviços extras causados por mudança de horário 

ou atraso de voos previstos; 
->  Taxas de Embarque (Aproximadamente US$ 

113,00); 
->  Visitas e passeios opcionais; 
->  Extras de caráter pessoal.

Incluso:

Efeso
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cidade, construída na parte mais alta da cida-
de, onde ficavam os principais prédios públicos 
e era, por consequência, a área mais protegida. 
No alto da Acrópole está o Templo de Atena, 
do século IV a.c. O templo era um dos lugares 
mais sagrados da Antiguidade. Restante do dia 
livre para percorrer as estreitas ruas de Líndos. 
Retorno ao navio, para partida para Heraklion 
(Creta). Jantar e hospedagem a bordo.

12º Dia - Heraklion (Creta) | 
Santorini | Atenas
Após café da manhã  a bordo. Chegada em 
Creta por volta das 07:00hs, a maior das ilhas 
gregas. Creta é também a casa da grande ci-
vilização minóica e a casa mitológica de Zeus. 
Sugerimos um tour opcional ao Palácio de 
Knossos. Depois de um curto passeio de ôni-
bus pela cidade de Heraklion, a turnê chegará 
nas escavações de Knossos. O guia os levará 
em uma jornada de descoberta e conheci-
mento da cultura sofisticada que floresceu 
milhares de anos atrás. Em horário determi-
nado partida para a ilha de Santorini. Almo-
ço a bordo do navio. Chegada em SANTORINI 
por volta das 16:30hs e tour opcional pela ilha 
(Oia e Fira). No caminho você terá uma opor-
tunidade única de admirar a vista panorâmi-
ca do Mar Egeu e ilhas vizinhas. Uma visão 
única são as várias camadas de lava que po-
dem ser vistas na face da rocha, cada cama-
da é mais uma fase da atividade do vulcão. 
Construída sobre a caldeira, a aldeia de Oia 
é um excelente exemplo da arquitetura das 
ilhas Cíclades. Explore a vila a pé pelas ruas de 
pedra de calçada e as suas casas brancas com 
janelas azuis, onde se tem a impressão de que 
eles são um pôster. O passeio irá proceder à 
cidade de Fira, uma cidade atraente situada 
na borda da Caldera. Aqui você terá tempo 
para passear pelas ruas da pequena cidade 
ou relaxar com um delicioso café, em cima de 
Kamenes, olhando para baixo e avistando as 
duas ilhas pretas (vulcânicas) na baía da Cal-
deira. Retorno ao navio e às 21:30hs partida 
para Atenas. Jantar e hospedagem a bordo.

13º Dia - Atenas | Desemb. 
Cruzeiro | Canal de 
Corinto | Atenas
Chegada no porto de Pireus por volta das 
07:00hs. Após café da manhã a bordo e de-
sembarque. Na continuação, saída para visitar 
o Canal de Corinto, construído entre 1881
e 1893. Na continuação, visita às ruínas de 

Corinto antigo, onde São Paulo viveu e esta-
beleceu sua igreja, estendendo o evangelho a 
outros lugares da região. Visita ao local do Ser-
mão de São Paulo e retorno a Atenas. Chega-
da e traslado ao hotel para acomodação. Res-
tante do dia livre para compras ou atividades 
pessoais. Sugerimos fazer compras na rua que 
fica em frente à Praça Syntagma e no Bairro 
de Plaka. Jantar e hospedagem no hotel.

14º Dia - Atenas
Após café da manhã no hotel e saída para vi-
sitar o Areópago, altar onde estava escrito Ao 
Deus Desconhecido e foi à tribuna da célebre 
pregação do Apóstolo Paulo em sua passagem 
por Atenas. Assim começou o seu discurso: “Ho-
mens de Atenas, em tudo vos vejo muitíssimo 
religiosos. Percorrendo a cidade e consideran-
do os monumentos do vosso culto, encontrei 
também um altar com esta inscrição: Ao Deus 
desconhecido. O que adorais sem o conhecer, 
eu vo-lo anuncio!” (At 17, 22-23). Visita ao Par-
thenon, o templo da desusa grega Atena. Cons-
truído no século V a. C. na Acrópole de Atenas. 
É o mais conhecido dos edifícios remanescentes 
da Grécia Antiga e foi ornado com o melhor da 
arquitetura grega. Do alto do Parthenon tere-
mos uma linda vista de toda a capital Grega. 
Na continuação, visita panorâmica da cidade 
passando pelo Arco de Adriano e Templo de 
Zeus Olímpico. Parada para fotos no Estádio Pa-
nathenaic, onde os primeiros Jogos Olímpicos 
modernos foram realizados em 1896, e Parla-
mento para ver a Troca da Guarda. Passaremos 
pela Praça da Constituição, o monumento ao 
Soldado Desconhecido, a Academia, a Univer-
sidade e a Biblioteca Nacional. Possibilidade de 
missa, na Igreja de São Dionísio e restante da 
tarde livre para visitar, opcionalmente, o Museu 
Nacional ou o Museu da Acrópole. Sugerimos 
fazer as últimas compras na rua que fica em 
frente à Praça Syntagma e no Bairro de Plaka. 
Em horário determinado retorno ao hotel, jan-
tar e hospedagem.

15º Dia - Atenas | Istanbul | 
Brasil
Em horário determinado, traslado ao aero-
porto de Atenas para embarque em voo com 
destino ao Brasil. 

16º Dia - Brasil
Chegada ao aeroporto do Brasil e agra-
decemos por escolher a Lusanova.

Fim dos nossos serviços.

gigantescas cascatas brancas, estalactites e 
piscinas naturais formadas ao longo dos sécu-
los pelo deslizamento de águas carregadas de 
sais calcários procedentes de fontes termais. 
Tempo livre nas piscinas naturais e retorno ao 
hotel, jantar e hospedagem.

9º Dia - Pamukkale | Efeso | 
Kusadasi
Após café da manhã no hotel e saída para Efe-
so. Chegada e tempo livre para almoço (não 
incluído). À tarde, visita da cidade de EFESO, 
maior sítio arqueológico do mundo, a mais 
conservada das cidades antigas da Ásia Menor. 
Cidade importante na bíblia, na época do após-
tolo Paulo. Visitaremos o Templo de Adriano, 
os Banhos Romanos, a Biblioteca, o Odeon, o 
Teatro de Éfeso e a Casa da Virgem Maria, com 
Missa no local. Após a morte do seu filho Jesus, 
Maria mudou-se para Éfeso, juntamente com 
São João. Continuação para Kusadasi. Chegada 
ao hotel, jantar e hospedagem. 

10º Dia - Kusadasi - Emb. 
Cruzeiro | Patmos | Rodes
Após café da manhã  no hotel e traslado ao 
porto de Kusadasi para embarque num “MA-
RAVILHOSO CRUZEIRO PELAS ILHAS GREGAS” 
(partida às 13:00hs). Almoço a bordo. Segui-
mos pelo mar Egeu em direção à ilha de Pat-
mos. Chegada às 17:00hs e possibilidade de 
realizar um tour opcional pela ilha com visita 
ao Mosteiro de São João e gruta do Apocalipse. 
Nesta sagrada ilha o apóstolo João ficou exila-
do. Neste período ele recebeu as revelações e as 
escreveu, o que conhecemos hoje como o livro 
do “Apocalipse”. Às 21:30hs o navio parte para 
a ilha de Rodes. Jantar e hospedagem a bordo 
do navio. Hospedagem em cabines duplas.

11º Dia - Rodes | Heraklion 
(Creta)
Após café da manhã  a bordo. Chegada em 
Rodes, ilha fortificada pelos cruzados e pelos 
Cavalheiros da Ordem de São João e onde São 
João chegou de barco. Desembarque e tempo 
livre para desfrutar esta Ilha medieval que 
fascina todos os visitantes. Possibilidade de 
realizar um tour opcional a Acrópoles de Lín-
dos, um dos pontos altos de visitação da ilha. 
A cidade possui um grande conjunto de casas 
brancas e palácios dos cruzados medievais. A 
baía de São Paulo, onde o apóstolo aportou 
em 43 d.c. é um dos cartões postais de Líndos. 
Visitaremos a Acrópole, a principal atração da 

Santorini

Datas de 
Partida do 
Brasil

Suplemento
Single

Em 
Duplo

Maio, 13 5.322 875
Julho, 08 5.322 875
Setembro, 09 5.482 875
Nota: Preço calculado para saída mínima de 
32 passageiros; Saída de São Paulo e / ou Rio 
de Janeiro; Consulte preços de saída de outras 
cidades. 

Preços por pessoa (Em Dólares Americanos):

Capadocia
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Dia 5 Berlim
Após café da manhã e saída para vi-
sita panorâmica da cidade, incluindo 
as famosas avenidas de Kurfursten-
damm, Unter den Linden, a Porta de 
Brandenburgo, símbolo da unidade 
da Alemanha, o Parlamento alemão, 
reaberto em 1999, depois da remode-
lação e construção da cúpula de cristal, 
a Praça Alexander, a Catedral de Berlin 
e o Rathäus, em frente a fonte de Netu-
no. Tarde livre (possibilidade de missa). 
Jantar e hospedagem no hotel.

Dia 6 Berlim | Varsóvia
Após café da manhã, saída em ônibus 
para Varsóvia. Chegada, jantar e aco-
modação no hotel. Sugestões: Varsóvia 

é uma cidade de muitas caras, onde a tradi-
ção interage com a humanidade. Ruas estreitas 
e avenidas pitorescas da Cidade Velha abraçam 
numerosas galerias, cafés e restaurantes. Na 
praça da Cidade Velha, os pintores vendem ima-
gens das paisagens, panoramas de Varsóvia e 
retratos dos passantes

Dia 7 Varsóvia
Após café da manhã no hotel e saída para visita 
panorâmica da cidade incluindo: centro comer-
cial com o Palácio da Cultura, o símbolo da capital, 
Centro Velho com a pitoresca Praça do Mercado, 
Catedral Gótica de São João, Porta de Barbican, 
Praça do Castelo e Coluna do Rei Sagismundo 
III. Logo após, vamos percorrer a Rota Real com 
a Igreja de Santa Cruz que guarda o coração de 
Chopin, monumentos, igrejas, edifícios históri-
cos e palácios da nobreza, muitos dos quais são 
atualmente sedes dos ministérios, instituições 
públicas e embaixadas. Em seguida visitaremos o 
Parque de Lazienki, com o famoso monumento 
de Chopin e o Palácio de Belvedere. Visitaremos 
o Palácio de Wilanow, muitas vezes chamado
de pequeno Versailles Cruzaremos a região do 
antigo guetto com o Monumento de Reppaport 
e Umschlagplatz. Jantar e hospedagem no hotel.

Dia 8 Varsóvia | Niepokalanow 
| Czestochowa
Após café da manhã e saída para a Cidade da 
Imaculada de Padre Kolbe, Niepokalanow. Visita 
aos pontos de interesse turístico e continuação 
para Czestochowa. Chegada e visita ao Santuário 
de Jasna Gora, onde está a imagem da Virgem 
Negra do séc. XIV, que foi segundo a lenda pin-
tada por S. Lucas em uma peça de madeira pro-
cedente da mesa usada pela Sagrada Família, 
Missa no local. Jantar e hospedagem no hotel.

Dia 9 Czestochowa  | 
Auschwitz | Wadowice | 
Cracóvia
Após café da manhã e saída para Auschwitz, 
onde visitaremos Kozentrationslager (criado em 
1940), antigo campo de concentração nazista. 
O maior complexo de extermínio já construído 

e tão recentemente que ainda há testemunhas 
vivas do que ali sucedeu. É compreensível que 
muitos viajantes não queiram passar nem perto 
de Auschwitz, mas não podemos fechar os olhos 
para o horror que ali viveram os prisioneiros de 
28 nações. Missa no local. Prosseguimos para 
Wadowice, a cidade natal do Papa João Paulo 
II, um pequeno vilarejo cercado de montanhas. 
Visitaremos a casa onde ele nasceu, hoje am-
pliada e transformada num simpático museu 
com fotos do pontífice na infância e na adoles-
cência, além de objetos pessoais, inclusive os 
esquis de madeira que ele usava para deslizar 
nas encostas dos Montes Tatra, bem próximos 
de Wadowice. Em seguida visitaremos a Igreja 
da Apresentação da Virgem Maria onde Karol 
Wojtyla foi batizado. Jantar e hospedagem no 
hotel em Cracóvia. Sugestão: Em Cracóvia, su-
gerimos uma caminhada noturna incluindo as 
duas atrações que João Paulo II adorava: a Igreja 
de Santa Maria e o Collegium Maius. Cada canto 
desta cidade guarda lembranças de Karol Woj-
tyla, que chegou para estudar literatura e teatro 
e saiu Papa.

Dia 10 Cracóvia | Lagiewniki | 
Cracóvia
Café da manhã e saída para visita panorâmica de 
Cracóvia, antiga capital da Polônia. Passaremos 
pelo centro cultural, onde se pode contemplar 
um ambiente realmente histórico já que foi pre-
servado da destruição durante a guerra. Visita-
remos a Catedral de Wawel e o Castelo Real. Na 
Catedral visitaremos suas espetaculares capelas, 
criptas, sarcófagos e tumbas de reis e duques 
poloneses. Cruzaremos o centro velho da cidade 
pela Porta Florianska, a Praça do Mercado, uma 
das maiores da Europa, com o famoso centro 
Têxtil que acolhe em seu interior pequenas ten-
das de artesanato. Visita à igreja de Santa Maria 
e o “Collegium Malus” com suas arcadas góticas. 
À tarde, saída para visitar o Santuário da Divina 
Misericórdia em Lagiewniki com Missa no local. 
Jantar e hospedagem no hotel. 

Dia 11 Cracóvia | Wieliczka  | 
Praga
Após café da manhã, saída para visitar as famo-
sas Minas de Sal de Wieliczka, um verdadeiro la-
birinto de túneis, saguões abobadados e esplên-
didas capelas. Tudo entalhado em sal mais de 
100 metros no subterrâneo. Alguns corredores 
vão mais de 300 metros abaixo da superfície. Ao 
longo dos séculos, os mineiros esculpiram alta-
res, estátuas e até uma capela inteira de sal. Des-
ce-se a pé os 800 estreitos degraus que levam os 
visitantes às profundezas, uma experiência fasci-
nante. Lá embaixo, o ar, indicado inclusive para 
tratamentos médicos, é o mais puro que se pode 
respirar, e há enormes galerias, lagos e até um 
restaurante. Continuação para Praga. Chegada, 
jantar e hospedagem no hotel. Sugestão: Em 
Praga, sugerimos uma caminhada noturna pelo 
bairro do Castelo e a Ponte Carlos IV, um dos 
locais mais fotogênicos do mundo, que ilumi-

nados formam um quadro irretocável. Aproveite 
para saborear suas cervejas, consideradas entre 
as melhores do mundo.

Dia 12 Praga
Após café da manhã no hotel e saída para visitar 
o Santuário da Virgem Maria Vitória e Santuário 
Jesus Menino de Praga com missa no local. Na 
continuação, visita panorâmica pela cidade dou-
rada incluindo os principais pontos turísticos: 
Cidade Velha (Stare Miesto) com a Prefeitura e 
o seu famoso Relógio Astronômico de 1.410 e
ainda em serviço, Ponte Carlos com 520 m de 
comprimento para unir as duas margens do rio 
Moldava, considerada uma das mais belas do 
Mundo, Bairro Judeu, Carrilhão, Praça da Repú-
blica, Torre da Pólvora e Praça Wenceslau (cida-
de nova), onde está situado o Museu Nacional. 
Retorno ao hotel e restante da tarde livre. jantar 
e hospedagem.

Dia 13 Praga | Viena
Após café da manhã, manhã livre para ativida-
des independentes. Após o almoço (não incluí-
do) continuação da viagem com direção à capital 
austríaca, Viena. A Áustria está localizada entre 
campos de girassóis. Belo país de povo hospita-
leiro e alegre, outrora sede de um dos maiores 
e mais poderosos Impérios da Europa.  Chegada 
em Viena, a cidade mais monumental do leste 
europeu e acomodação no hotel. Jantar e hospe-
dagem no hotel.

Dia 14 Viena | Budapeste
Após café da manhã no hotel e saída para visita 
panorâmica pela cidade passando pela Opera, 
o Museu de Belas Artes, o Parlamento, a Rin-
gstrasse e seus edifícios imperiais, os Jardins de 
Bellvedere e a Catedral de Santo Estevão. Ao 
final do passeio, continuação da viagem com 
destino à Budapeste, alma cultural e industrial 
da Hungria. Chegada, jantar e hospedagem no 
hotel.

Dia 15 Budapeste | Brasil
Após café da manhã e saída para visita panorâ-
mica da cidade que nos mostrará as diferenças 
entre a antiga Buda” e a vital “Peste”. A oeste 
ficam as colinas de Buda e a leste a planície de 
Pest. Em Buda, a velha cidade medieval onde 
as atrações são a histórica Colina do Castelo, 
Bastião dos Pescadores com o Parlamento e o rio 
aos seus pés, Ponte das Correntes e a Igreja de 
São Matias. Em Pest, o lado popular da cidade, 
destacam-se o imponente Parlamento e a Praça 
dos Heróis, com esculturas retratando as diver-
sas fases da história húngara. Em horário deter-
minado, traslado ao aeroporto para embarque 
em voo com destino ao Brasil. Com conexão.

Dia 16 Brasil
Chegada em Brasil e fim de nossos ser-
viços. Agradecemos por escolher a Lusa-

nova e aguardamos você para realização de seu 
próximo sonho. Fim dos nossos serviços.

Dia 1 Brasil | Frankfurt
Em horário determinado, apresentação 
no aeroporto de Brasil para embarque 

em voo com destino a Frankfurt, com conexão.

Dia 2 Frankfurt
Chegada, recepção e traslado ao hotel. Jantar e 
hospedagem.

Dia 3 (Quarta) Frankfurt | Koblenz 
| Unkel | Colônia
Após café da manhã no hotel e saída bem cedo 
para Koblenz, cidade existente a cerca de dois mil 
anos, possui charme e aspectos interessantes de 
serem vistos. Em Koblenz dois importantes rios 
alemães se encontram: o Reno e o Mosela. Um 
detalhe interessante para os brasileiros é o fato 
de Koblenz estar localizada nas proximidades da 
região do Hunsrück, de onde saiu a maior parte 
dos imigrantes alemães rumo ao sul do Brasil, a 
partir de 1824. Visita ao Santuário de Schoenstatt 
com Missa no local. À tarde, saída para Unkel, 
onde embarcaremos num belíssimo passeio de 
barco pelo Rio Reno até chegar em Colônia. Con-
siderado o rio alemão mais famoso, o Reno foi 
descoberto há 200 anos por poetas e pintores do 
Romantismo, que pintaram a paisagem fazendo 
reviver lendas e mitos. Chegada em Colônia, jan-
tar e acomodação no hotel.

Dia 4 Colônia | Berlim
Após café da manhã no hotel e saída para visita 
panorâmica da cidade, com parada na Catedral 
(maior catedral do cristianismo), erguida no séc. 
XIV com torre de 157 metros). A cidade é a quar-
ta do país em população, foi quase totalmente 
destruída durante a 2ª Guerra Mundial e recons-
truída meticulosamente ao longo do séc. XX. 
Continuação para Berlim considerada a cidade 
mais vibrante da Alemanha e uma das principais 
cidades europeias. Chegada, acomodação no ho-
tel e jantar. Sugestões: À noite, a vida berlinense 
é bastante agitada: teatros, cervejarias, bons res-
taurantes, etc.

Alemanha, Pôlonia, República Tcheca, Austria & Hungria
Visitando: Frankfurt 2N  Koblenz | Unkel | Colônia 1N  Berlim 2N  Varsóvia 2N  Niepokalanow | Czestochowa 1N  
Auschwitz | Wadowice | Cracóvia 2N  Lagiewniki |Wieliczka | Praga 2N  Viena 1N  Budapeste 2N

Itinerário:

Preços sob consulta 16 DIASde
sd

e
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da, é uma das cidades mais antigas do mundo 
tendo sido fundada pelo terceiro filho de Adão 
e Eva. Visita panorâmica da cidade. A viagem 
segue passando pelos Montes Tauros em dire-
ção a Capadócia.Chegada e visita a cidade sub-
terranea de Ozkonak, construida com depósito 
de cereais, dormitórios e poços de ventilação. 
Este lugar foi utilizado como refúgio pelos cris-
tãos da época. Jantar e hospedagem no hotel. 

7º Dia Capadócia 
Após café da manhã e excursão de dia comple-
to na região da Capadócia, localizada entre três 
cidades da Turquia :Kirsehir, Nigde, Kayseri. 
Visitaremos o Vale do Goreme, incrível comple-
xo monástico Bizantino composto por igrejas 
escavadas na rocha com belíssimos afrescos, 
os pequenos povoados trogloditas de Uchisar 
- fortaleza natural; Ortahisar - as chaminés de 
fadas de Urgup; Pasabag - e suas chaminés 
duplicadas e triplicadas; Avanos - povoado de 
ceramistas. Ao final do dia terminaremos a 
visita em uma cooperativa de tapetes onde se 
poderá ver como se tecem os tapetes turcos. 
Jantar e hospedagem. (Este dia poderá ser 
aproveitado para se fazer um passeio de balão 
pela região da Capadócia). 

8º Dia Capadócia | Konya | 
Yalvac | Pamukkale
Após café da manhã e saída pela manhã do 
hotel até Konya, conhecida com o nome de 
Iconium ou Iconio durante o período de domí-
nio romano e também como Claudiconium em 
homenagem ao Imperador Claudio. O Cristia-
nismo entrou em Iconio nas mãos de São Paulo 
e São Barnabé na primeira viagem missionária. 
Quando São Paulo faz a segunda viagem mis-
sionária até o Ocidente, visita de novo a cidade 
de Iconio. Hoje a cidade é o centro de integrida-
de Turco-Muçulmana, representado pela Mes-
quita de Mevlana, em outros tempos santuário 
e residência dos afamados dançarinos místicos 
chamados Derviches. É muito interessante 
visitar este local, onde se respira o misticismo 
oriental deste grupo tão representativo e tão 
influente na vida religiosa da cidade. Continua-
ção até Antióquia de Pisidia onde existia uma 
importante e influente comunidade Judia, que 
havia recebido direitos especiais por parte dos 
Seleucidas. São Paulo e São Barnabé visitaram 
a cidade na primeira viagem missionária. Con-
tinuação à Pamukkale. Jantar e hospedagem. 

9º Dia Pamukkale | Mileto | 
Kusadasi
Após café da manhã e partida para visitar Pa-
mukkale, famosa pelas suas águas termais, 
pelas cascatas de cálcio petrificado que for-
mam um espetáculo único com suas brancas 
montanhas de algodão. Visita a antiga cidade 
de Hierápolis, como seu próprio nome indica “a 
cidade sagrada”. Continuação a Didima, visita 
ao Templo de Apolo que é um dos maiores do 
mundo Grego. Visita à Mileto, onde São Paulo 
chegou durante a terceira viagem missionária, 
na volta de Corinto, quando ia à Jerusalém para 
se despedir dos presbíteros da Igreja de Efeso. 
Visita ao Teatro, Asklepion e ao Agora. Conti-
nuação a Kusadasi. Jantar e hospedagem. 

10º Dia Kusadasi | Efeso | 
Istambul  | Brasil
Após café da manhã e partida para Éfeso, fun-
dada no século XI antes de Cristo. Sua situação 
estratégica ao lado do mar a converte em 
ponto de comunicação entre Oriente e Oci-
dente, e seu grande templo dedicado a deusa 
“Artemisa” (considerado uma das sete maravi-
lhas do mundo) atraia um grande número de 
peregrinos dos mais diversos lugares e fizeram 
de Efeso uma cidade importante, famosa e rica.  
Visita ao famoso Teatro, com capacidade para 
25.000 pessoas, orgulho da cidade onde pre-
gou São Paulo, e que continua erguido e em 
bom estado de conservação; a Agora, os Ba-
nhos Romanos, a Biblioteca de Celsius, o Tem-
plo de Adriano, a Igreja da Virgem Maria (onde 
foi celebrada o Terceiro Conselho Ecumênico 
em 431). Visita a Basílica de São João, local 
onde foi enterrado o corpo do apóstolo. Visita 
a Casa da Virgem Maria (uma tradição secular 
das Igrejas da Ásia Menor alega que a San-
tíssima Virgem Maria viveu os últimos anos 
de sua vida e morreu em Éfeso, sob cuidados 
do discípulo amado, São João Evangelista, a 
quem lhe foi entregue por Jesus em momen-
tos imediatamente anteriores a sua morte na 
cruz). Traslado ao aeroporto de Izmir para o 
voo de retorno à Istambul. Chegada e traslado 
ao hotel parahospedagem.

11º Dia Brasil
Após café da manhã. Em horário de-
terminado traslado ao aeroporto para 

embarque com destino a cidade de origem.
Fim dos nossos serviços.

1º Dia - Brasil | Istambul 
Em horário determinado apresentação 
no aeroporto para embarque com desti-

no à Istambul.

2º Dia Istambul
Chegada a Istambul. Recepção no aeroporto e 
traslado ao hotel. Hospedagem. 

3º Dia Istambul 
Após café da manhã no hotel. Passeio de meio-
dia à cidade visitando a Basílica de Santa Sofia 
(pelo fato da mesma ser fechada às segundas-
feiras, a visita à Basílica de Santa Sofia será 
substituída pela visita Palácio Topkapi), o Hipó-
dromKK≠Lo Romano, a Mesquita Azul e o Gran-
de Bazar, onde apreciaremos os famosos tapetes 
turcos. Hospedagem. Passeio Noturno (Opcional): 
Possibilidade de relaxar em um tradicional banho 
turco desfrutando de uma massagem otomana. 

4º Dia Istambul 
Após café da manhã no hotel. Passeio de meio-
dia pelo Bósforo incluindo visita ao Mercado 
Egípcio e continuando o passeio com um cruzeiro 
pelo Estreito de Bósforo que separa a Europa da 
Ásia. Visita a um showroom de artigos de couro. 
Hospedagem. Passeio Noturno (Opcional): Jantar 
com show oriental de dança do ventre. 

5º Dia Istambul | Adana | 
Antioquia | Adana 
Após café da manhã, em horário determinado 
saída para o aeroporto de Istambul para embar-
que com destino a Adana. Chegada a cidade de 
Adana e partida para Antióquia, primeiro centro 
de difusão do Cristianismo. Antióquia foi o local 
onde os membros da comunidade (fundada por 
São Barnabé e logo depois dirigida pelos apósto-
los São Paulo e São Pedro) se reuniram pela pri-
meira vez e adotaram o nome de “cristãos”. Visita 
a gruta de São Pedro. Os cruzados localizaram na 
gruta uma igreja rupestre onde os cristãos de An-
tióquia se reuniam clandestinamente. Visita ao 
Museo de Hatay que possui uma coleção de mo-
saicos romanos considerada a melhor do mundo. 
Retorno à Adana. Jantar e hospedagem. 

6º Dia Adana | Tarso | Capadócia
Após café da manhã e partida para Tarso, cida-
de onde nasceu São Paulo e segundo uma len-

O Caminho de São Paulo
Locais que o apóstolo São Paulo e seus  
companheiros de missão percorreram para difundir o Evangelho
Visitando: Istambul 5N  Adana | Antioquia | Tarso | Capadócia 2N   
Konya | Yalvac | Pamukkale 1N  Mileto | Kusadasi 1N  Efeso
Itinerário:

Efeso3.753$ 11 DIASde
sd

e

Datas de 
Partida do 
Brasil

Suplemento
Single

Em 
Duplo

Abril, 04 3.753 370
Junho, 05 3.753 370
Agosto, 13 3.753 370
Outubro, 10 3.753 370
NOTAS: Preço calculado para saída mínima de 
32 passageiros; Saída de São Paulo e / ou Rio de 
Janeiro; Consulte preços de saída de outras cidades..

Preços por pessoa (Em Dólares Americanos):

->  Passagem aérea em classe econômica, com 
saída de São Paulo ou Rio de Janeiro; 

->  Traslados dos aeroportos aos hotéis e vice-
versa;

->  Hotéis de categoria 4* (estrelas);
->  Taxa de estadia nos hotéis;
->  Meia pensão (café da manhã buffet e jantar - 

menu turístico); 
->  Maleteiros nos hotéis (1 mala por pessoa); 
->  Transporte em ônibus de luxo durante toda 

programação;
->  Visitas mencionadas no programa; 
->  Entradas nos pontos Turísticos conforme iti-

nerário;
->  Guia Licenciado em português; 
->  Kit Lusanova: bolsa de viagem, etiqueta de 

bagagem, porta documentos, porta moeda;
->  Acompanhante Lusanova desde o embarque 

de São Paulo e / ou Rio de Janeiro;
->  Seguro Viagem, (Limites de Idade: Passagei-

ros de 76 a 85 anos terão acréscimo de 50% 
somente na Tarifa do seguro. Acima de 85 
anos, acréscimo de 50% na Tarifa e redução 
de 50% somente no Benefício médico);

Não Incluso: 
->  Extras nos hotéis: refeições à la carte, bebi-

das, lavanderia, telefonemas, etc.;
->  Gorjetas nos hotéis, restaurantes e aeropor-

tos; 
->  Documentação e/ou vistos;
->  Serviços extras causados por mudança de ho-

rário ou atraso de voos previstos; 
->  Taxas de Embarque (Aproximadamente US$ 

82,00); 
->  Visitas e passeios opcionais; 
->  Extras de caráter pessoal.

Incluso:
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Juan Diego foi curado e também é o 
local da quinta aparição da Virgem de 
Guadalupe. Em seguida, continuaremos 
até o sítio arqueológico de Teotihuacan 
na qual inclui visita do sítio arqueoló-
gico, como poder explorar a Cidadela, o 
Templo de Quetzalcoatl, a Pirâmide do 
Sol e da Lua.   À tarde saída em direção 
a Querétaro. Chegada ao hotel, jantar e 
hospedagem.  

5º Dia Queretaro | 
San Miguel de Allende
Após café da manhã no hotel. Nosso 
tour começa no Convento da Cruz, que é 
o local onde a batalha teve lugar entre
os nativos x espanhóis e onde a lenda 
diz que uma cruz apareceu no céu que 
assustou os índios e permitiu os espa-
nhóis vencer esta batalha, em gratidão 
pela ajuda de Deus, construíram uma 
grande cruz para que mais tarde atri-
buído a vários milagres fosse construída 
uma capela e um convento no pátio na 
qual têm crescido árvores cujos ramos 
crescem pequenos ramos em forma 
de cruz. Assistiremos uma missa e em 
seguida podemos explorar o centro 
histórico de Querétaro, que também é 
um Patrimônio da Humanidade pela 
UNESCO, com cerca de 40 igrejas e 25 
capelas. Visita a Igreja de Santa Rosa 
de Viterbo, Templo e o Ex - Convento de 
San Francisco, a Plaza de Armas, Aque-
duto. Pela tarde saída para San Miguel 
de Allende, Com população esculpida 
em pedra, suas ruas de paralelepípe-
dos, casas coloridas nas fachadas, esta 
cidade destacasse como uma “cidade 
romântica” e de atmosfera boêmia que 
deixou sua marca na história do movi-
mento da independência. Visitaremos a 
Paróquia de São Miguel Arcanjo, Juarez 
Park, Templo de San Francisco. Chegada 
ao hotel, jantar e hospedagem. 

1º Dia Brasil | Cidade do 
México

Em horário determinado apre-
sentação no aeroporto do Brasil, 

destino a Cidade do México. 

2º Dia Cidade do Mexico
Chegada à Cidade do México, recepção 
de boas-vindas pelo nosso pessoal e em 
seguida traslado para o hotel na Cidade 
do México, jantar e hospedagem. 

3º Dia Cidade do Mexico
Após café da manhã no hotel e em 
seguida saída para visitar Basílica de Se-
nhora de Guada lupe. Nossa senhora de 
Guadalupe apareceu a Juan Diego, no ano 
de 1531, onde ele estava a caminho de 
sua aldeia e ela apareceu falando em sua 
língua nativa e pediulhe para construir 
uma igreja naquele local para ela, esta 
que se encontra no Morro de Tepeyac. 
Faremos uma visita completa ao santuá-
rio e assistiremos a uma missa. Após a 
missa seguimos para o centro histórico 
da cidade, onde visitaremos a Plaza de 
Santo Domingo, local onde foi hospedado 
o Santo Ofício (Santa Inquisição),  - e visita 
da Catedral Metropolitana (visita ao Altar 
dos Reis), visita do Palácio Nacional de 
Governo para admirar os murais  extraor-
dinários do pintor mexicano Diego Rivera 
que nos conta um pouco da história do 
México, em seguida vamos caminhar pe-
las ruas mais antigas da cidade, passando 
pela Praça Manuel Tolsá até o parque das  
Alamedas. Chegada ao hotel, jantar e hos-
pedagem. 

4º Dia Cidade do Mexico | 
Teotihuacan | Queretaro
Após café da manhã no hotel saída 
para Tulpetlac local este onde o tio de 

México Religioso II
Visitando: Cidade do México 5N  Teotihuacan | Queretaro 1N  San Miguel de Allende 1N  Atotonilco | Guanajuato 1N  
Guadalajara 2N  Tzintzuntzan | Patzcuaro | Morelia 1N  Tepotzotlan | Puebla 1N  Fazenda Vista Hermosa 1N  Taxco

Itinerário:

4.367$ 14 DIASde
sd

e

6º Dia San Miguel de 
Allende | Atotonilco | 
Guanajuato 
Após café da manhã no hotel. Conti-
nuaremos nossa viagem para explorar a 
pequena aldeia de ATOTONILCO, onde está 
mais uma das importantes basílicas de Mé-
xico, Atotonilco Sanctuary (conhecida como 
a Capela Sistina das Américas). Ali também 
está um majestoso edifício do século XVII 
que teve a frente o Padre Luis Felipe Neri de 
Alfaro, na qual ele se inspirou na construção 
no Santo Sepulcro que está localizado em 
Jerusalém. Este santuário é dedicado a Jesus 
de Nazaré, a casa era utilizada para os exer-
cícios espirituais de Santo Inácio de Loyola. 
O conjunto é dominado por um ângulo de 
aproximadamente 90°, cujos braços corres-
pondem às naves da Capela do Calvário e ao 
mesmo tempo Jesus de Nazaré. Além da Ca-
pela do Calvário têm outros seis Santuários: 
o Santo Sepulcro, Loreto, o Santo Cenáculo
e da Imaculada, que este abre para o lado 
norte, enquanto o Rosário Belém abrem 
para o lado sul. O exterior nos mostra uma 
fachada simples, com um arco mistilíneo 
e uma porta coroada. Na mesma fachada 
estende ao lado norte a capela de Santo 
Sepulcro e do Calvário, com janelas em for-
mato de cruz, de saliência semicircular que 
ao cruzar em cima da cúpula destacam-se 
fortemente. O lado sul conta com um belo 
relógio no alto da torre e assim completa 
o portal de entrada para a Casa de Retiros. 
Em frente existe um espaço delimitado 
que foi originalmente um cemitério e serve 
agora como pequeno pátio com exuberan-
tes árvores que fornecem um espaço com 
sombra agradável, algo intermediário entre 
a luz e a escuridão.  Após a visita seguimos 
viagem até chegar a Guanajuato, que é 
mais uma das cidades incluídas na lista de 
Património da Humanidade pela UNESCO. 
Faremos uma visita pela cidade, onde, além 
de suas belas praças tem a Basílica de Nossa 

->  Passagem aérea em classe econômica, com 
saída de São Paulo ou Rio de Janeiro; 

->  Traslados dos aeroportos aos hotéis e vice-
versa;

->  Hotéis de categoria 4* (estrelas);
->  Taxas de estadia nos hotéis; 
->  Maleteiros nos hotéis (1 mala por pessoa);
->  Meia pensão (café da manhã buffet e jantar - 

menu turístico); 
->  Transporte em ônibus de luxo durante toda 

programação;
->  Visitas mencionadas no programa; 
->  1 garrafa de água por dia por pessoa; 
->  Entradas Teotihuacán, Hospicio Cabañas, Fa-

zenda em Tequila com degustação, Tzin Tzun 
Tzan e Museu Virreinal Tepotzotlan;

->  Guia acompanhante em português; 
->  Auriculares para as visitas que forem obriga-

tórias; 
->  Kit Lusanova: bolsa de viagem, etiqueta de 

bagagem, porta documentos, porta moeda;
->  Acompanhante Lusanova desde o embarque 

de São Paulo e / ou Rio de Janeiro;
->  Seguro Viagem, (Limites de Idade: Passagei-

ros de 76 a 85 anos terão acréscimo de 50% 
somente na Tarifa do seguro. Acima de 85 
anos, acréscimo de 50% na Tarifa e redução 
de 50% somente no Benefício médico);

Não Incluso: 
->  Extras nos hotéis: refeições à la carte, bebi-

das, lavanderia, telefonemas, etc.;
->  Gorjetas nos hotéis, restaurantes e aeropor-

tos; 
->  Documentação e/ou vistos;
->  Serviços extras causados por mudança de ho-

rário ou atraso de voos previstos; 
->  Taxas de Embarque (Aproximadamente US$ 

140,00); 
->  Visitas e passeios opcionais; 
->  Extras de caráter pessoal.

Incluso:

Cidade do México - Catedral
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a Tzintzuntzan, outrora capital Purépecha. 
Breve visita e seguimos a Patzcuaro, um 
dos povoados mais belos do México. Visita 
panorâmica e tempo livre. Suas típicas pra-
ças Vasco de Quiroga e Gertrudis Bocanegra 
convidam a passear entre cenas populares 
e grande variedade de artesanatos. Ao final 
da tarde saída para ÇK, cidade Patrimônio 
da Humanidade, que recebe ao visitante 
com seu aqueduto de 253 arcadas. Jantar 
e Hospedagem no hotel. 

10º Dia Morelia | 
Tepotzotlan | Puebla
Após café da manhã no hotel. Visita 
panorâmica de Morelia, “a Cidade de Can-
teiros Rosa” que tem uma das mais belas 
amostras da arquitetura barroca hispano-
-americana dos séculos XVII e XVIII entre as 
que se encontram: a Catedral -de exterior 
Barroco e interior Neoclássico-, a Praça de 
Armas, o Palácio de Governo, o Palácio Cla-
vijero e seu monumental Aqueduto. Saída 
para Tepotzotlan para uma breve visita 
deste lindo povoado com sua Igreja de es-
tilo Barroco (agora Museu de arte sacro Vir-
reinal). Pela tarde continuamos à Puebla, 
chegada ao hotel, jantar e hospedagem.

11º Dia. Puebla | Fazenda 
Vista Hermosa
Após café da manhã no hotel, saída 
para visita da Basílica de Nossa Senhora de 
Ocotlán, popularmente conhecida como 
“Lourdes mexicana”. A tradição remonta 
ao século XVI, quando devotos da Virgem 
Maria durante uma seca muito forte na 
Primavera e foram abençoados pelo mila-
gre da Virgem Maria, em agradecimento 
foi construída neste lugar a Basílica, e hoje 
é um dos locais de peregrinação mais im-
portantes do México. Em seguida partimos 
para visitar a Basílica de San Miguel del 
Milagro, dedicada pela aparição de São Mi-
guel Arcanjo, no século XV. Posteriormente 

retornamos a Puebla, cujo nome é Puebla 
de los Angeles, e possui seu centro histórico 
como Património Mundial da Humanidade 
- UNESCO. Visita à Igreja de São Francisco 
de Assis nos dará a oportunidade de visitar 
a imagem da bem-aventurada Sebastian 
de Aparicio, profundamente reverenciado 
nesta cidade, visitaremos a Catedral, a Igre-
ja de Santo Domingo e a bela Capela do Ro-
sário, o Mercado Paros, o Zocalo, o Palácio 
do Governo, o Alley Toad. Final do dia saída 
pela rodovia que segue pela bela paisagem 
ao pé do majestoso vulcão Popocatepetl 
chegada ao hotel Fazenda Vista Hermosa.  
Bela fazenda do século XVI que pertenceu 
a Hernan Cortez, e hoje convertida em um 
belo hotel, jantar e hospedagem.

12º Dia Fazenda Vista 
Hermosa | Taxco | Cidade do 
Mexico
Após café da manhã no hotel. Saída com 
destino a Taxco, a bela cidade mineira de 
Taxco, para visitar a Igreja de Santa Prisca, 
suas estreitas ruas coloniais, a Praça da Bor-
da, o Palácio Municipal e as lojas de prata-
ria. Pela tarde, retorno à cidade do México. 
Chegada ao hotel, jantar e hospedagem. 

13º Dia Cidade do Mexico | 
Brasil
Após café da manhã no hotel e dia livre. 
Mas, para os que desejarem pode seguir 
a Basílica de Guadalupe, onde faremos 
mais uma visita ao Santuário da Basílica 
de Guadalupe e assistiremos uma missa e 
em seguida retorno ao hotel ou traslado 
para o aeroporto e procedimentos com 
embarque.

14º Dia Brasil
Chegada ao aeroporto do Brasil e 
fim dos serviços realizados pela 

Lusanova.
Fim dos nossos serviços.

Senhora de Guanajuato (1671) e também 
o Templo de San Diego. Após visitas segui-
mos tempo livre para caminhar pela Cidade 
Iluminada, jantar no restaurante Casa 
Valadez. Retorno ao hotel e hospedagem.

7º Dia Guanajuato | 
Guadalajara 
Após café da manhã no hotel, e saída 
para Guadalajara. No caminho uma parada 
para visitar a estátua do Cristo Rey del Cubi-
lete. Continuação da viagem para a aldeia 
de Tlaquepaque, famosa por seu artesanato 
de vidro soprado, suas cerâmicas finas, ga-
lerias de arte e os bares na praça principal. 
Tempo livre para caminhar suas belas ruas 
e Jantar em um restaurante Local. Con-
tinuação para Guadalajara, Hospedagem.

8º Dia Guadalajara 
(Zapopan – Cidade - 
Tequila)
Após café da manhã no hotel e faremos 
uma visita panorâmica e iniciando pela Ca-
tedral de Guadalajara, que foi construída 
em 1618. Também visitaremos a Igreja de 
Nossa Senhora da Aranzazú, a Praça Central, 
o Teatro Degollado e o hospício de Cabañas. 
Em seguida seguimos o passeio pela cidade 
de Zapopan, ali visitaremos a Basílica de 
Nossa Senhora de Zapopan, este é o san-
tuário mais visitado no oeste do México. 
Em seguida, continuaremos passeando pela 
cidade “mãe da Tequila”, onde também 
visitaremos uma verdadeira fazenda de Te-
quila e aprenderemos todo processo para o 
desenvolvimento da bebida mais famosa do 
México. Almoco.  Na tarde retorno ao hotel, 
jantar e hospedagem. 

9º Dia Guadalajara | 
Tzintzuntzan | Patzcuaro | 
Morelia
Após café da manhã no hotel. Saída 
para o Estado de Michoacán para chegar 

México

Templo Maia

Datas de Partida 
do Brasil

Em 
Duplo

Suplemento 
Single

Março, 08 4.367 1.125
Abril,12 4.367 1.125
Maio, 17 4.367 1.125
Junho, 14 4.367 1.125
Julho, 11 4.601 1.125
Agosto, 14 4.601 1.125
Setembro, 13 4.367 1.125
Outubro, 18 4.367 1.125
Novembro, 08 4.367 1.125
NOTAS: Preço calculado para saída mínima de 
32 passageiros; Saída de São Paulo e / ou Rio de 
Janeiro; Consulte preços de saída de outras cidades.

Preços por pessoa (Em Dólares Americanos):
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S E G U R O S  D E  V I A G E M

No seu pacote de viagem inluimos um seguro de assistência em viagem válido para o espaço Shengen com as 
coberturas abaixo indicadas. 
Para mais informações e preços consulte www.lusanova.com.br.

SEGURO OBRIGATÓRIO EUROPEU (SCHENGEN) – OPCIONAL

Plano EURO MAX: LIMITE DE IDADE: - de 76 a 85 anos, acréscimo de 50% na tarifa, acima de 85 anos, acréscimo de 50% na tarifa e redução de 50% somente no benefício médico. 
DIA ADICIONAL - dias adicionais a US$ 5,50 à partir de 10 dias. COBERTURA DE CONTINENTE - os valores de coberturas serão mantidos em todos os Continentes : EUROPA, ASIA, 
AFRICA,OCEANIA e AMÉRICAS. GTA Coberturas – SOMPO SEGUROS: Garantidos pela apólice nº 6916000005 e Proc SUSEP 15414,900421/2016-13 - Seguro de Vida por morte acidental 
:14 a 80 anos, terão 100% (cem por cento) de cobertura do seguro, com idade superior a 80 anos, terão redução de 50% (cinquenta por cento) na cobertura do seguro.

COBERTURAS: PLANO EURO MAX:
Beneficios e Serviços Coberturas
Assistência Médica por Acidente (por evento) EUR 55.000,00
Orientação e direcionamento a rede de atendimento médico. incluso
Cobertura de Gravidez Sim
Assistência Médica por Enfermidade (por evento) EUR 55.000,00
Disponibilizar a Central Operativa 24 horas. incluso
Assistência Médica para Preexistência (até 85 anos) EUR 55.000,00
Assistência Médica para Preexistência (maiores de 85 anos) EUR 1.000,00
Orientação no caso de bagagens extraviadas. incluso
Assistência Odontológica EUR 800,00
Fisioterapia (prescrição médica) EUR 600,00
Auxilio na localização de bagagem extraviada. incluso
Assistência Farmacêutica (por evento) EUR 800,00
Orientação em caso de perda de documentos. incluso
Cobertura Para Prática De Esportes De Lazer EUR 6.000,00
Orientação para transferência de pagamento de fiança judicial. incluso
Extensão de Internação Hospitalar 10 dias
Traslados Gratuitos em Emergência SIM
Orientação nos procedimentos para reembolso de despesas. incluso
Assistência Jurídica EUR 1.000,00

Beneficios e Serviços Coberturas
Assistência de Fiança Judicial EUR 7.500,00
Interrupção De Viagem US $720,00
Serviços Não Usufruído Por Interrupção De Viagem US $200,00
reembolso de gastos por demora de bagagem EUR 250,00
Reembolso de gastos por reparo de mala danificada EUR 130,00
Seguro de Bagagem (suplementar) até EUR 1.200,00
Convalescença em Hotel (máximo em 05 dias) EUR 100,00 (Dia)
Cancelamento de Viagem Plus Reason EUR 1.000,00
Transmissão de mensagens Urgentes incluso
Repatriação Sanitária EUR 40.000,00
Repatriação por Morte EUR 40.000,00
Acompanhamento de Menor (Classe Econômica) SIM
Acompanhamento de Idoso (Classe Econômica) SIM
Passagem Aérea de ida e volta para um familiar (C.Econôm.) SIM
Acompanhamento Familiar (hospedagem de no máximo 5 dias) EUR 100,00 (Dia)
Garantia de Viagem de Regresso (classe econômica) SIM
Gastos por Atraso ou Cancelamento de Voo EUR 250,00
Seguro de Vida por Morte Acidental R $50.000,00
Seguro p/ Invalidez Permanente R $50.000,00
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Portugal
Espanha

França
Itália

Alemanha
Bélgica

Holanda
Inglaterra
Dinamarca

Noruega

Croácia
Rep. Tcheca

Áustria
Suíça

Suécia
Rússia

Finlândia
Grécia

Bálticos
Turquia

D E S T I N O S
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O passageiro(a) declara, pelo ato de 
inscrição em qualquer dos roteiros 
publicados pela Lusanova, que leu, 
recebeu e conhece as condições 
gerais ora estabelecidas:

1 – DA EMPRESA 
LUSANOVA
Lusanova do Brasil Operadora 
de Turismo Ltda., está registra-
da na Embratur SP sob o número 
10.03.973259 / 0001-07, tem sede na 
Av. São Luis 112, 14º andar – S. Pau-
lo - S.P.

2 – CONDIÇÕES 
ESPECIFICAS DE VIAGENS 
INTERNACIONAIS
2.1 - A restrição ao ingresso ou per-
manência em território internacional 
se dará por única e exclusiva decisão 
das autoridades locais, com o poder 
de autorizar ou não a entrada, perma-
nência e saída de bens e pessoas de 
seu território.
2.2 - A Lusanova não detém qualquer 
ingerência sobre tal decisão, pois tra-
ta-se de direito ligado à soberania de 
cada País visitado.

3 – CONDIÇÕES 
ESPECIFICAS DA RESERVA 
TERRESTRE E MARÍTIMA
3.1 - Alterações dos programas: As 
excursões confirmadas pela Lusano-
va, estarão sujeitas a reconfirmação 
por parte dos operadores locais, até 
15 dias antes do inicio da viagem. Se 
eventualmente uma saída não reunir 
um grupo mínimo de passageiros, 
poderá ser cancelada pelo operador 
local e a devolução da quantia paga 
será integral em euros, como referen-
cia, que serão convertidos em reais 
no dia da devolução, ou a critério do 
passageiro, poderá optar por um pro-
grama alternativo na mesma data de 
saída ou em data próxima, com um 
desconto de 20% sobre o preço base 
do do programa escolhido. Neste se-
gundo caso de alteração da viagem se 
ocorrer alguma penalização na parte 
aérea por mudança de tarifa, a Lu-
sanova arcará com uma multa de no 
máximo 200 USD (duzentos dólares 
americanos).
3.1.1 - Antes do inicio da viagem, 
serão viáveis cotações de custo para 
eventuais modificações. Quando 
vierem a ocorrer após o inicio da via-
gem, somente serão levadas a efeito 
se, houver comum acordo entre o(s) 
passageiro(s) e a organização local da 
operadora, sem nenhuma responsa-
bilidade desta última.
3.2 - Solicitação de reserva: Deve ser 
feita por escrito e acompanhada do 
depósito inicial (sinal para reserva), 
de 20% do valor do pacote por passa-
geiro. Nos casos de reservas solicita-
das até 7 dias úteis anteriores à saída 
do tour, o valor do depósito inicial 
será de 40% do valor do programa de 
viagem.
3.3 - Preços: Estão cotados em Euros, 
e serão validos para o período indi-
cado, podendo variar em razão de 
temporadas, variação cambial, alte-
rações de preços dos fornecedores ou 
eventos especiais, além de resoluções 
governamentais que comprovada-

mente os altere. Eventuais variações 
somente não serão repassadas para 
os passageiros que já tenham pago 
mais de 70% do preço total dos ser-
viços contratados.
3.4 - Pagamento: Os valores dos pro-
gramas estão expressos em euros, 
como referência, e serão convertidos 
em reais pelo câmbio do dia em que o 
pagamento for efetuado. O pagamen-
to final poderá ser parcelado, confor-
me condições vigentes à época. A não 
complementação do pagamento per-
mitirá a Lusanova o cancelamento dos 
serviços confirmados, obedecendo as 
clausulas do item 8.
O passageiro e agência de viagens 
que o atender, são responsáveis pela 
veracidade das informações e pela au-
tenticidade das cópias de documentos 
enviadas à Lusanova, ou às institui-
ções financeiras através desta última.
3.5 - Hotéis: Os hotéis mencionados 
estão sujeitos a alterações. A Opera-
dora poderá, substituir os hotéis pre-
vistos por outros de categoria similar, 
à seu critério, buscando sempre salva-
guardar a segurança e o conforto dos 
passageiros. Caso os passageiros não 
possam ser acomodados na cidade 
prevista no itinerário, por motivo de 
força maior, serão acomodados em 
hotéis de categoria equivalente em 
cidades próximas. Todos os preços 
de acomodação em hotéis são ba-
seados em apartamentos duplo do 
tipo comum com banheiro privativo, 
incluindo as taxas hoteleiras e / ou 
governamentais, não incluindo os su-
plementos cobrados por determina-
das redes hoteleiras europeias, taxas 
e impostos governamentais cobrados 
por alguns países e cidades.
A categoria dos hotéis é determinada 
por: Turística / Turística Superior / Pri-
meira / Superior / Luxo. Este critério 
de classificação obedece às informa-
ções fornecidas pelas próprias redes 
de hotéis e / ou impressos, revistas, 
guias e / ou material de divulgação 
dos mesmos.
3.5.1 - Horários de vencimento das 
diárias: As diárias dos hotéis ou na-
vios se iniciam normalmente às 15 
horas do dia da chegada, e a saída 
impreterivelmente às 12 horas do dia 
da partida. Esses horários deverão ser 
respeitados independentemente do 
horário de chegada ou saída dos vôos. 
Caso o passageiro deseje ter acesso 
antecipado ou liberar seu aparta-
mento em horários diversos, deverá 
verificar directamente com a recepção 
do hotel sobre a possibilidade e pagar 
quaisquer valores que eventualmente 
lhe sejam cobrados por este uso pror-
rogado.
3.5.2 - Tipos de acomodação: A aco-
modação na maioria dos hotéis ou na-
vios é baseada em 2 camas individuais 
ou 1 cama grande por apartamento 
ou cabine do tipo “standard” normal, 
excepto quando especificado em 
contrário. Na maioria dos hotéis eu-
ropeus, os quartos triplos são quartos 
duplos onde colocam-se divãs, sofás-
cama ou camas de armar, tornando 
os desconfortáveis e extremamente 
apertados quando utilizados por 3 
(três) adultos. Existe, ainda, a possibi-
lidade de alguns hotéis não disponi-

bilizarem esta alternativa de quartos 
triplos, o que levará à cobrança pelo 
hotel de suplemento “single”. O tipo 
de cama não será garantido na confir-
mação de reserva pois o apartamento 
somente é designado quando da che-
gada do passageiro ao hotel.
3.5.3 - Não é possível garantir cama 
matrimonial para casais.
3.5.4 - Os pernoites adicionais ocasio-
nados por fechamento de aeroportos 
ou problemas operacionais da com-
panhia aérea, deverão ser pagos pelo 
passageiro ou pela companhia aérea, 
de acordo com as normas da IATA.
3.5.5 - No caso do cancelamento 
de um dos passageiros reservados 
em apartamento ou cabine dupla, o 
passageiro que viajar ocupará aparta-
mento ou cabine individual ou dupla 
(para uso individual) e será respon-
sável pelo pagamento de eventual 
suplemento de tarifa.
3.5.6 - Quarto a compartir: A operado-
ra poderá aceitar de forma condicio-
nal reservas de passageiros isolados 
interessados na ocupação de quartos 
pelo sistema “ a compartir”, sujeito 
a confirmação até a data da viagem. 
Entretanto, não sendo possível con-
seguir a companhia que garanta a 
ocupação completa do quarto ou no 
caso de uma das partes cancelar a 
excursão, a outra parte deverá pagar 
o suplemento para a utilização de 
quarto individual, até 4 (quatro) dias 
antes da saída da excursão. O mesmo 
se aplica em casos de incompatibi-
lidade dos passageiros que origine 
a modificação da acomodação con-
tratada, implicando em pagamento 
por ambas as partes da diferença de 
valores existentes. No caso de passa-
geiros que viajam sozinhos e desejam 
dividir acomodação, fica entendido 
que se o (a) acompanhante obtido (a)
cancelar a excursão, aquele que con-
tinuar deve obrigatoriamente pagar 
o suplemento para quarto individual.
3.6 - Regime de alimentação: Preva-
lece o mencionado no folheto promo-
cional do produto adquirido, sendo 
que o café da manhã servido na maio-
ria dos hotéis em buffet europeu (sem 
pratos quentes), salvo quando especi-
ficado de outra maneira. Meia Pensão 
(café continental e uma refeição), 
Pensão Completa (café continental 
mais duas refeições).
3.6.1 - As refeições quando inclusas, 
foram contratadas com os hotéis e / 
ou restaurantes locais com base em 
serviços de grupos, sendo o menu 
fixo com bebidas não inclusas e ho-
rários pré-estabelecidos que deverão 
ser respeitados pelo passageiro. Não 
ocorrerá reembolso relativo a refei-
ções não desfrutadas por iniciativa do 
passageiro.
3.7 - Transportes terrestres: Os tours 
e pacotes envolvendo transporte ter-
restre serão efetuados em veículos 
de transporte regular, normalmente 
em ônibus de turismo, micro-ôni-
bus, vans ou carros pertencentes a 
transportadores locais, equipados de 
conformidade com as peculiaridades 
do local. Não há reservas de assentos, 
utilizando-se o sistema rotativo, para 
cada etapa.
3.7.1 - Segundo normas internacio-

nais de transporte, os passageiros 
não devem sair de suas poltronas 
enquanto os veículos estiverem em 
movimento para evitar quedas, des-
conforto aos demais passageiros ou 
mesmo autuação pelas autoridades 
rodoviárias.
3.7.2 - Traslados privativo: Efetuado 
em veiculo privativo ou veículo con-
tratado pelo fornecedor local, este 
serviço não inclui assistência de guia, 
somente carro com motorista. Está 
incluso o transporte de uma mala por 
pessoa. O transporte de malas adicio-
nais deverá ser pago directamente ao 
motorista.
3.7.3 - Traslado ou serviço regular: 
são serviços regulares de turismo, 
efetuados em veículo de transporte 
regular, normalmente ônibus, van 
ou táxi. O trasladoista permanece no 
aeroporto até 40 minutos após a hora 
prevista para o pouso da aeronave. 
Caso o passageiro tenha qualquer 
problema de imigração, localização 
de bagagem ou de qualquer outra 
natureza, o trasladoista não poderá 
retardar o traslado para aguardar pas-
sageiros retardatários, que deverão 
seguir para o hotel por seus próprios 
meios. Não haverá reembolso relativo 
aos traslados não utilizados.
3.8 - Bagagem
3.8.1 - Responsabilidade: Na relação 
contratual entre a Lusanova e o(s) 
passageiro(s), ficam expressamente 
excluídas a bagagem e os pertences 
pessoais do(s) passageiro(s), sendo 
que estes viajam por conta e risco dos 
mesmos. A operadora não se respon-
sabiliza pela perda, roubo, violação, 
extravio ou dano que as bagagens 
possam sofrer durante a viagem, por 
qualquer causa, incluindo sua mani-
pulação em traslados, quando esse 
serviço existir. Durante o transporte 
terrestre, entende-se que o(s) pas-
sageiro(s) as levam consigo, por sua 
exclusiva conta e risco, seja qual for 
o local do veículo onde forem trans-
portadas.
3.8.2 - Na hipótese de sofrer algum 
dano ou extravio, o passageiro deve-
rá apresentar, NO ATO, reclamação à 
companhia de transporte, única res-
ponsável por eventuais danos. Alerta: 
As seguradoras no Brasil oferecem se-
guro de extravio de bagagem somen-
te quando esta foi destinada à algum 
lugar através de transporte aéreo. As-
sim o passageiro viaja com pleno co-
nhecimento que suas malas não estão 
cobertas em qualquer outra situação, 
caso haja extravios em saguão de ae-
roportos, dentro de táxis ou traslados, 
hall de hotéis ou ainda no quarto de 
hotéis. Nenhum hotel no mundo as-
sume responsabilidade por roubos ou 
furtos dentro das suas dependências. 
A Lusanova não aconselha levar itens 
de grande valor nas viagens, e caso 
necessário é aconselhável levá-los na 
bagagem de mão.
3.8.3 - Em traslados e excursões ter-
restres, o passageiro terá direito a 
transportar uma mala de tamanho 
médio de até 20 kg, além da bagagem 
de mão tipo bolsa até 5 kg. Em caso da 
incapacidade de carga do ônibus, van 
ou carro, não serão aceitas as malas 
excedentes.

3.9 - Responsabilidade sobre valores: 
A Lusanova não se responsabiliza por 
roubo de documentos ou objectos de 
valor durante a viagem. Recomenda-
se verificar junto ao hotel a existência 
de cofres para a guarda destes. Caso 
opte por deixar valores no cofre do 
hotel, verifique a cobertura oferecida 
no caso de arrombamento do cofre. 
A Lusanova não se responsabiliza por 
malas fora do quarto, no corredor do 
hotel, mesmo quando uma operadora 
local solicitar tal procedimento.
3.10 - Opcionais: Em nossos folhetos 
indicamos passeios, visitas e res-
taurantes opcionais, que não estão 
inclusos em nossos serviços, sendo 
mera sugestão e não sendo de nossa 
responsabilidade a operacionalização 
e qualidade e / ou reembolso de va-
lores correspondentes aos mesmos.
3.11 - Guias: O guia acompanha o 
grupo somente na parte terrestre das 
excursões e o atendimento será feito 
por profissionais de empresas locais 
que falam português ou espanhol. 
Uma mesma excursão pode ser ope-
rada por diferentes guias em determi-
nados trechos do roteiro.
3.12 - Entradas em Parques, Igrejas, 
Monumentos, espetáculos, atracões: 
os traslados, os ingressos e o acom-
panhamento de guia somente estão 
incluídos quando expressamente 
previstos nas Condições Especificas do 
programa.

4 – CONDIÇÕES 
ESPECIFICAS DO 
TRANSPORTE AÉREO
4.1 - O passageiro e o agente de via-
gens, declaram ter conhecimento de 
que a responsabilidade sobre a parte 
aérea do programa é integralmente 
da companhia aérea emitente do 
bilhete em nome do passageiro. A 
Lusanova não responde Civil ou crimi-
nalmente, na forma do Código de Pro-
teção do Consumidor, por quaisquer 
atrasos, danos, acidentes, perda ou 
extravio de bagagem e outros fatos 
imprevisíveis que são inerentes ao ato 
de viajar, sendo esta responsabilidade 
total da companhia aérea, de acordo 
com o Código Brasileiro de Aeronáu-
tica e demais normas legais.
4.2 - Os passageiros deverão, sob sua 
responsabilidade: a) Apresentar-se no 
guichê da companhia aérea pelo me-
nos 02(duas) horas antes do horário 
previsto para o voo. b) Reconfirmar a 
sua reserva, directamente na compa-
nhia aérea de cada voo subsequente, 
com antecedência mínima de 72  ho-
ras da saída do voo.
4.3 - O preço da parte aérea poderá 
sofrer reajustes desde que a empresa 
aérea o determine, de acordo com as 
resoluções IATA e do DAC. Estes rea-
justes serão repassados para o passa-
geiro que ainda não tenha efetuado 
o pagamento de pelo menos 90% do 
valor total dos serviços contratados.
4.4 - A realização de escalas não pre-
vistas fica a critério do Comandante 
da aeronave.
4.5 - A companhia aérea não poderá 
retardar um voo para aguardar pas-
sageiros porventura retidos pelas 
autoridades fiscais ou policiais para 
fiscalização. As despesas relacionas à 
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São Paulo _____________________ de _______________________________________________________________ de _____________________

__________________________________________________________

CONTRATANTE

CPF _____________________________________________________ CNPJ ____________________________________________________

__________________________________________________________

AGÊNCIA VENDEDORA

__________________________________________________________

LUSANOVA DO BRASIL, OPERADORA DE TURISMO LTDA

remarcação do voo correrão por con-
ta do passageiro que, se optar pelo 
cancelamento da viagem sofrerá as 
penalidades especificadas no item 8.
4.7 - O bilhete aéreo não é endossável 
para outras transportadoras aéreas 
que não a designada pela operadora.
4.8 - Os bilhetes aéreos quando in-
cluídos nas nossas programações re-
ferem-se a tarifas especiais reduzidas 
implicando em certas restrições (en-
dosso / mudança de rota / reembol-
sos, etc...), estará indicada a classe do 
assento (econômica, executiva, pri-
meira),o tipo de tarifa e condições de 
uso (rota, duração, restrições) o preço 
e as formas de pagamento possíveis. 
As condições para emissão, alteração 
ou cancelamento do bilhete de passa-
gem, para reconfirmação de reservas, 
para apresentação dos passageiros, 
para transporte de bagagem e para 
reparação de danos pessoais ou ma-
teriais, horários dos vôos, as rotas, as 
conexões, as escalas e os preços são 
estabelecidas pelas transportadoras 
aéreas e não pelas agências de turis-
mo ou operadoras.
4.10 - O preço das passagens aéreas 
é baseado em dólar norte-americano, 
estabelecido pelas companhias aé-
reas, sendo pago em moeda corrente 
nacional, à cotação do câmbio comer-
cial fixado pelo governo.
4.11 - Após emitidos, serão aplicadas 
as penalidades previstas nas regras 
tarifárias e, em caso de reembolso, o 
mesmo somente será efetuado após 
o ressarcimento por parte da compa-
nhia Aérea.
4.12 - A pontualidade dos horários 
de voo está sujeita a problemas de 
ordem técnica e metrológicas sobre 
os quais as agências de turismo ou 
operadoras não possuem qualquer 
meio de previsão ou de controle. 
A segurança dos passageiros após 
o embarque e o despacho de suas 
bagagens é de responsabilidade da 
transportadora aérea prestadora do 
serviço até o seu final, que abrange 
a entrega dessa bagagem. Em geral, 
o limite de bagagem sem pagamen-
to extra é de 20kgs, por passageiro, 
havendo normas internacionais que 
limitam a US$ 20 por kg. a indeni-
zação por seu eventual extravio ou 
dano. Por isto, é recomendável que os 
passageiros contratem seguro de sua 
bagagem caso transportem objectos 
de maior valor.
4.13 - Os vôos terão que ser realiza-
dos exactamente nas datas e horários 
marcados e, eventualmente, qual-
quer alteração que o passageiro de-
seje fazer, implicará em reajustes de 
preços e / ou pagamento de multas.
4.14 - Se o passageiro modificar datas 
e / ou vôos reservados no programa, 
os traslados ao aeroporto / hotel / 

aeroporto, se solicitados, serão co-
brados à parte, bem como as despe-
sas oriundas dessas alterações.

5 – OS PREÇOS NÃO 
INCLUEM
Taxas de embarque nos aeroportos, 
taxas locais de turismo, despesas 
extras nos hotéis tais como: telefone-
mas, consumo de frigobar, lavande-
ria, serviços privativos, ingressos em 
parques, igrejas, museus e demais 
atracões que sejam visitadas durante 
os passeios realizados e que não es-
tejam especificamente mencionados 
como incluídos, refeições em geral e 
quaisquer outras despesas não men-
cionadas como incluídas. Taxas ou 
impostos aprovados e adotados após 
a edição do caderno.

6 – DOCUMENTAÇÃO DE 
RESPONSABILIDADE DO 
PASSAGEIRO
6. 1 - O passageiro é inteiramente 
responsável pela obtenção dos do-
cumentos necessários para a viagem: 
vistos consulares, vacinas, passaporte 
devidamente legalizado com valida-
de mínima de seis meses, etc...
6.2 - A documentação defeituosa e a 
falta de vistos, será de única e exclu-
siva responsabilidade do passageiro
6.3 - É importante verificar a do-
cumentação adicional necessária 
para a viagem de menores de ida-
de. Menores de 18 anos viajando 
desacompanhados, necessitam de 
autorização do Juizado de Menores 
do município de residência. Quando 
viajam na companhia de apenas pai 
ou mãe, é necessário autorização do 
outro que não viaja, com a firma re-
conhecida.
6.4 - Os estrangeiros residentes no 
Brasil deverão viajar com passaporte 
e o original do seu RNE (a atual car-
teira de identidade para estrangeiros 
residentes no Brasil) com validade em 
vigor.
6.5 - A impossibilidade de em barque 
gerada por falta de documentação ca-
racterizará cancelamento da viagem, 
sendo aplicadas as penalidades do 
item 8.3.1.6.

7 – SEGUROS
7.1 - A operadora recomenda sempre 
a compra de um cartão de assistên-
cia internacional, que poderá ser 
comprado através do seu agente de 
viagens.

8 – CONDIÇÕES 
ESPECIFICAS DE 
CANCELAMENTO
8.1 - Entende-se por cancelamento a 
desistência - voluntária ou não - da 
viagem e / ou serviço contratado, por 
parte do passageiro.

8.2 - Solicitações de cancelamento da 
viagem ou serviços contratados deve-
rão ser feitas por escrito.
8.3 - As seguintes taxas de cancela-
mento serão rigorosamente aplicadas 
segundo antecedência com que fo-
ram comunicadas:
8.3.1 - Da parte terrestre
8.3.1.1 - Taxa administrativa - 30 
(trinta) euros
8.3.1.2 - Cancelamentos até 31dias 
antes do embarque - 3 % do valor 
total
8.3.1.3 - Cancelamentos de 30 a 16 
dias do embarque - 10% do valor total
8.3.1.4 - Cancelamentos de 15 a 07 
dias do embarque - 25% do valor 
total
8.3.1.5 - Cancelamentos com menos 
de 07 dias - 50% do valor total.
8.3.1.6 - Cancelamentos com menos 
de 48 horas, “no show”, desistên-
cia total ou parcial dos serviços por 
iniciativa dos passageiros não dará 
direito a nenhuma evolução.
8.3.2 - Da parte aérea
8.3.2.1 - Em todos os casos de can-
celamento o bilhete aéreo poderá: a) 
ser reemitido, mediante taxa de US$ 
100,00 (cem dólares americanos); b) 
ser reembolsado mediante pagamen-
to de taxas multas de cobradas pelas 
cias. aéreas e que serão deduzidas 
quando do reembolso. O reembolso 
somente será efetuado pela Lusanova 
após a devolução pela cia. aérea.

9 – DAS ALTERAÇÕES DE 
RESERVAS
Os passageiros que desejarem pro-
mover alterações em suas reservas 
originais ficam sujeitos ao pagamen-
to de euros 20,00 pela alteração.

10 – REEMBOLSOS
10.1 - Os pedidos de reembolso de-
verão ser encaminhados à operadora 
pelo passageiro por escrito e por 
intermédio do agente, juntamente 
com os comprovantes de cancela-
mento, não utilização ou utilização 
parcial das reservas e / ou serviços, 
bem como a devolução dos vouchers 
fornecidos pela Lusanova. Deverão 
constar data e hora (identificação do 
fax ou e-mail).
10.2 - Os cancelamentos ou alterações 
de reservas de passageiros que já es-
tejam no exterior deverão ser feitos 
pelos próprios directamente com o 
hotel, companhia aérea, ou fornece-
dor dos serviços. Deverão ser obtidos 
os seguintes dados: comprovante do 
cancelamento ou alteração por escrito 
ou no caso de contacto por telefone, 
data e hora exacta do contacto, nome 
e cargo do funcionário, numero ou 
código do cancelamento ou alteração. 
Esses dados deverão ser informados na 
solicitação do reembolso.

10.3 - O prazo para reembolso é de 
aproximadamente 45 dias úteis após 
o recebimento da solicitação, e pode-
rá estender-se visto a necessidade de 
se constatar o fornecedor e / ou hotel 
no exterior e aguardar a autorização 
dos mesmos para devolução do di-
nheiro.
10.4 - Não haverá reembolso por 
serviço que o passageiro dispense 
voluntariamente ou veja-se obrigado 
a dispensar.

11 – RECLAMAÇÕES
11.1 - Deverão ser encaminhadas por 
escrito à agência e à Lusanova, em 
até 30 dias após o encerramento dos 
serviços, conforme artigo 26, inciso 
I, parágrafo 1º, do Código de Protec-
ção e Defesa do Consumidor. Após 
esse prazo, a relação contratual será 
considerada perfeita e acabada, de-
sobrigando a operadora de qualquer 
responsabilidade sobre danos patri-
moniais ou morais.
11.2 - Cabe ao agente de turismo 
na condição de intermediário, a 
obrigação de prestar ao passageiro 
orientação completa e adequada so-
bre a viagem em geral, esclarecendo 
todos os detalhes sobre a execução 
dos serviços adquiridos. Para todos os 
efeitos legais, o agente intermediá-
rio, responderá solidariamente com 
a Lusanova caso o passageiro inicie 
alguma demanda relacionada à in-
terpretação ineficiente das condições 
de viagem, informações incompletas 
ou em desacordo com as instruções 
a ele – agente - transmitidas pela 
operadora, e que por ele devem ser 
prestadas ao passageiro.

12 – OBRIGAÇÕES DOS 
CONSUMIDORES
12.1 - Comportamento - No caso de 
algum dos integrantes do grupo se 
comportar de maneira inadequada, 
com evidente prejuízo aos demais, 
à critério do guia, este poderá exigir 
que o passageiro se desligue da ex-
cursão. A única obrigação por parte 
da operadora, consistirá em reem-
bolsar a parte proporcional faltante 
da viagem, deduzidas as despesas 
originais.
12.2 - Horários - O(s) passageiro(s) se 
compromete a respeitar os horários 
preestabelecidos para a operação, 
conforme informações do guia.
12.3 - O passageiro acometido por 
doença grave, ou portador de apare-
lhos de ajuda cardíaca ou respiratória, 
ou similar, gravidez, deverá declarar 
sua condição no ato da solicitação da 
reserva e viajar coberto ou assistido 
por seguro, sob responsabilidade ex-
clusiva do passageiro.
12.4 - Caso ocorra alguma desconfor-
midade no adimplemento dos valores 

devidos pelo passageiro à Lusanova 
- seja através de cheques, cartão de 
crédito ou boleto - fica esta última 
autorizada a suspender imediata-
mente a prestação de serviços (aéreos 
e / ou terrestres), ainda que o passa-
geiro se encontre no exterior.

13 – DAS 
RESPONSABILIDADE
13.1 - A Lusanova actua como in-
termediaria entre seus clientes e 
prestadores de serviços, nacionais e 
internacionais, declinando a sua res-
ponsabilidade por todo e qualquer 
problema, perdas ou danos, resul-
tantes de casos fortuitos ou de força 
maior, ou seja: greves, distúrbios, 
quarentenas, guerras e fenómenos 
naturais (por exemplo: terramotos, 
fura cões, enchentes, avalanches, 
maremotos); modificações, atra sos e 
/ ou cancelamento de trajetos aéreos 
devido a motivos técnicos, mecânicos 
e / ou meteorológicos, bem como 
decisões governamentais, actos de 
terrorismo, roubos, furtos e outros 
eventos sobre os quais a Operadora 
não possui qualquer poder de pre-
visão ou controle sendo eventuais 
gastos pessoais motivados por tais 
circunstâncias de responsabilidade 
exclusiva do passageiro.
13.2 - Por motivos técnico-opera-
cionais e buscando salvaguardar a 
integridade física dos passageiros, 
a Lusanova reserva-se o direito de 
promover alterações que se fizerem 
necessárias quanto a itinerários, ho-
téis e serviços sem prejuízo para o 
cliente, não cabendo qualquer direito 
indemnizatório ao (s) passageiro(s) 
caso isto ocorra.

14 - MÍNIMO DE 
PARTICIPANTES
A princípio, todos os circuitos da Lu-
sanova têm saídas garantidas. Entre-
tanto, podem ocorrer cancelamento 
de última hora, por razões operacio-
nais ainda que com o aviso mínimo de 
20 dias antes da data de partida. Em 
tais casos, a Lusanova oferecerá um 
circuito similar nas mesmas datas, 
com desconto de 20% sobre o preço 
de venda ao público do programa al-
ternativo oferecido. Se houver neces-
sidade de alteração na data de voos 
para bilhetes já emitidos, a Lusanova 
pagará até ao máximo de US$200 por 
pessoa. Caso a alternativa não seja 
aceite, a Lusanova reembolsará inte-
gralmente o valor recebido

15 - FORO
As partes elegem o Foro do domicílio 
da LUSANOVA como competente para 
dirimir eventuais questões relaciona-
das à interpretação ou aplicação das 
cláusulas do presente instrumento.

VALIDADE DO CATÁLOGO: 
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Outubro de 2017 a Janeiro de 2018.
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