Saída:
18/09/19
4 dias

APARECIDA 2019
DIRETOR ESPIRITUAL: FREI JAIME BETTEGA
1° Dia – 18 Set – QUA – Caxias do Sul / São Paulo /
Aparecida:
Apresentação no aeroporto de Caxias do Sul para
embarque com destino a São Paulo. Chegada, recepção e
traslado para Aparecida. Acomodação no hotel e jantar.

2° Dia – 19 Set – QUI – Aparecida:
Café da manhã no hotel. Saída para o tour da cidade,
incluindo: Caminho do Rosário, passeio de barco no Rio
Paraíba, onde a imagem de Nossa Senhora foi
encontrada; a Basílica Antiga e descida da rampa até o
Santuário Nacional; passeio de teleférico e Museu de
Cera. Missa na Basílica. Tempo livre para devoções e
compras. Jantar no hotel.

3° Dia – 20 Set – SEX – Aparecida / Canção Nova /
São Frei Galvão / Aparecida:
Café da manhã no hotel. Pela manhã, saída para Cachoeira
Paulista onde visitaremos todo o complexo da Comunidade
Canção Nova. Após, saída para Guaratinguetá, onde
visitaremos a Igreja de São Frei Galvão. Retorno para o
hotel em Aparecida. Jantar no hotel.

4° Dia – 21 Set – SAB – Aparecida / São Paulo /
Porto Alegre / Caxias do Sul:
Café da manhã no hotel. Manhã livre para atividades
pessoais e últimas comprinhas. Em horário a ser
determinado, traslado de Aparecida para o aeroporto de
São Paulo para embarque de retorno a Porto Alegre.
Chegada e traslado para Caxias do Sul e…
Até a próxima viagem.

NOSSO PROGRAMA INCLUI:
- Passagem aérea: Caxias do Sul / São
Paulo / Caxias do Sul, com taxas
incluídas;
- Hotel em aptos. duplos, triplos ou
individuais, com café da manhã e
jantar;
- Todos os traslados mencionados
no programa;
- Ingressos nas atrações citadas
no programa;
- Acompanhamento de Guia
Magnificat Turismo em todo o
período.

NÃO INCLUI:
- Extras de caráter pessoal.
- Seguro saúde.
- Todo tipo de gorjetas: guia,
motoristas, maleteiros, aeroporto, hotéis, etc...
- Tudo que não estiver mencionado como incluído.

DOCUMENTAÇÃO PARA VIAGEM:
- Carteira de identidade OU
- Carteira de motorista válida.

VOOS SUGERIDOS:
Cia. Aérea

Nº Voo

Data

De / Para

Saída / Chegada

GOL

G3 1271

18 SET - QUA

CAXIAS DO SUL / SÃO PAULO

11:10h / 12:35h

GOL

G3 1236

21 SET - SAB

SÃO PAULO / PORTO ALEGRE

15:45h / 17:30h

VALORES POR PESSOA – Parte Aérea e Terrestre
Preços sujeitos a alterações sem aviso prévio.

Apartamento:

Duplo

Individual

R$ 2.580,00

R$ 2.960,00

1º pagamento em Jun/19

3 x R$ 860

3 x R$ 990

1º pagamento em Jul/19

2 x R$ 1.290

2 x R$ 1.480

NOTAS IMPORTANTES:
A inscrição para tomar parte na programação descrita neste folheto
implica na total aceitação de todas as condições aqui estabelecidas.
MAGNIFICAT TURISMO LTDA, na qualidade de operadora, declara que
o presente programa de viagem será realizado em atendimento:
• Às “Condições Específicas” ou “Descrição do Programa” ora
estabelecido neste impresso;
• Às “Condições Gerais” estabelecidas pela Deliberação Normativa
no 161 de 09/08/85 da EMBRATUR que se encontra à disposição
dos participantes na sede da agência operadora, regulamentando
os direitos e deveres recíprocos das partes, suas responsabilidades
e os casos de alterações ou cancelamentos do programa.
• Os preços destes programas foram calculados tomando-se por
base os custos de operação do programa no dia 25/09/2018.
Eventuais variações entre estas moedas ou destes custos
operacionais poderão determinar alteração do preço final do
programa. Havendo tais variações, as diferenças de valores,
quando excederem o valor original do programa, serão
suportadas pelo cliente.
Caxias do Sul, 25 de Setembro de 2018.
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