Divino Pai Eterno 2018
Frei Galvão e Aparecida e Padre Alessandro
15 a 21 de Março 2018
1º Dia - 15/03/2018 - Quinta-feira: Embarque previsto em frente às agencias Big Golden Tour:

07h00min – Xanxerê;

07h30min – Xaxim;

08h30min – Chapecó;
Dia em viagem e pernoite em deslocamento.
2º Dia - 16/03/2018 - Sexta-feira: Chegada em Goiânia antes do meio dia. Visita a um dos
centros comerciais de Goiânia para compras e almoço.
Em horário a ser marcado, deslocamento a Trindade. Entrada no hotel e tempo livre para
atividades pessoais e religiosas. Pernoite em Trindade;
3º Dia – 17/03/2018 – Sábado: Trindade - Visita aos atrativos da Cidade, como o Portal da
Fé (Pórtico da entrada da cidade), Via Sacra (faremos todas as estações, as quais retratam a
paixão, morte e ressureição de Cristo), Igreja do Padre Pelágio (onde estão os restos mortais
do mesmo), Convento Carmelo (destinado às irmãs Carmelitas que tem como objetivo de vida
permanecer na clausura e praticar a oração), Vila São Cotolengo (instituição beneficente de
assistência social que presta atendimento integral e permanente a pessoas com deficiências
crônicas associadas) e outros atrativos da Cidade. Pernoite em Trindade;
4º Dia – 18/03/2018 – Domingo: Trindade / Guaratinguetá / Aparecida - 1100 km: Manhã
livre para atividades pessoais e após almoço, início da viagem para Guaratinguetá para visita
ao santuário de Frei Galvão. Pernoite em viagem;
5º Dia – 19/03/2018 - Segunda-feira: Guaratinguetá / Aparecida – Chegada em
Guaratinguetá e visita à cidade e Santuário do Frei Galvão. Após almoço, deslocamento a
Aparecida para visita ao Rio onde foi encontrada a Santa. Entrada no hotel e tempo livre para
atividades pessoais e descanso. Pernoite em Aparecida.
6º Dia – 20/03/2018 – Terça-feira: Manhã para participar das missas em Aparecida e após
meio dia deslocamento para São Paulo para participar do Programa do Padre Alessandro
Campos. Após o show, início da viagem de retorno com chegada prevista em Chapecó e
região no dia seguinte.
7º Dia – 21/03/2018 – Quarta-feira: Chegada prevista em Chapecó e região próximo ao
meio dia;
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O pacote inclui:














Ônibus Double Décker leito total exclusivo do grupo;
Acompanhamento Big Golden Tour desde a saída;
Serviço de bordo Big Golden Tour;
02 noites de hospedagem em Trindade – hotel 03 estrelas sup. com café da manhã;
01 noite em Aparecida - hotel cat. 04 estrelas com café da manhã;
01 jantar em Aparecida;
Passeio em Trindade com guia local;
Visita ao Santuário do Divino Pai Eterno;
Visita ao Santuário de Frei Galvão em Guaratinguetá;
Visita ao Santuário de Aparecida;
Visita ao rio onde foi encontrada a Santa em Aparecida;
Participação no Show Padre Alessandro Campos;
Seguro viagem;

Valor do pacote:

Hospedagem em aptos duplos e triplos: R$ 1.680,00 por pessoa;

Crianças de 0 a 02 anos R$400,00 (hospedados no mesmo apto de dois adultos sem
direito a banco no ônibus);

Crianças de 06 a 12 anos R$1.480,00 (hospedados no mesmo apto de dois adultos);

Adicional para apto. single R$ 680,00;

A proposta não inclui:





Refeições não mencionadas;
Taxa de turismo no hotel se houver;
Ingressos nos pontos a serem visitados;
Outras possíveis despesas que possam ocorrer e que não constam como incluídas;

Informações gerais






Documentação para embarque: RG / CNH / Carteira profissional;
Hotéis previstos: Hotéis categoria 03 e 04 estrelas;
Número mínimo para a realização da viagem: 30 pessoas;
O roteiro poderá ser invertido ou ajustado de acordo com as condições de tempo e outros
fatores externos que influenciam na viagem;
Apartamento triplo: O 3º leito poderá ser uma cama montada (sofá-cama ou colchão no chão);
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