
1º Dia – 28 Ago – SAB – Caxias do Sul / Porto Alegre / 
São Paulo / Zurique:  
Apresentação em Caxias do Sul para embarque em ônibus de 
turismo com destino ao Aeroporto Salgado Filho, em Porto 
Alegre. Embarque com destino a São Paulo e conexão imediata 
para Zurique. Jantar e café da manhã a bordo. 
2º Dia – 29 Ago – DOM – Zurique / Varsóvia: 
Chegada a Zurique e conexão imediata para Varsóvia. Chegada, 
recepção e traslado para o hotel. Check in e jantar no hotel. 
3º Dia – 30 Ago – SEG – Varsóvia / Niepokalanow / Płock / 
Licheń Stary: 
Café da manhã no hotel. Saída para Niepokalanow. Visita ao 
santuário da Imaculada Conceição fundado pelo Padre Maximiliano 
Kolbe. Saída a Płock para visitar a catedral do século XI, o 
monastério dos beneditinos do século X e a igreja da congregação, 
onde trabalhava Santa Faustina. Foi ali onde recebeu a primeira 
mensagem de Jesus Misericordioso.  Seguiremos para Licheń Stary 
para visitar o santuário da cidade. Check in e jantar no hotel. 
4º Dia – 31 Ago – TER – Licheń Stary / Swinice Warckie / 
Glogowiec / Łódź / Czestochowa: 

Café da manhã no hotel. 
Seguiremos a Głogowiec, onde 
nasceu Faustina Kowalska. 
Visitaremos a casa onde nasceu 
e a igreja a qual frequentava em 
Swinice Warckie. Continuação 
para Łódź para visitar os lugares 
relacionados à Santa Faustina. 
Continuação a Czestochowa. 
Check in e jantar no hotel. 

5º Dia – 01 Set – QUA – Czestochowa / Auschwitz / Cracóvia: 
Café da manhã no hotel. Visita ao Santuário de Jasna Gora, onde 
se encontra a milagrosa imagem da Nossa Senhora, chamada “a 
Virgem Negra”: lugar de peregrinação mais importante da 
Polônia. Saída para o Museu Auschwitz-Birkenau. Visita ao 
território do ex-campo de concentração e extermínio, construído 
pelos nazistas alemães durante a Segunda Guerra Mundial. 
Saída para Cracóvia. Check in e jantar no hotel. 
6º Dia – 02 Set – QUI – Cracóvia / Minas de Sal de Wieliczka: 
Café da manhã no hotel. Saída para visitar a Colina Wawel, a 
catedral, a Cidade Velha, a Praça do Mercado, o Palácio dos 
Arcebispos de Cracóvia, onde vivia Karol Wojtyla, a igreja dos 
Franciscanos, a Universidade Jaguelônica onde estudava Karol 
Wojtyla, antes de estourar a Segunda Guerra Mundial. 
Continuação para Wieliczka para Visitar as famosas minas de sal 
que funcionaram a partir do século XIII. Jantar no hotel. 
7º Dia – 03 Set – SEX – Cracóvia / Wadowice / Santuário 
da Divina Misericórdia e do Papa João Paulo II: 
Café da manhã no hotel. Saída para Wadowice, cidade natal do 
Papa João Paulo II. Visita à casa onde  nasceu o futuro papa, 
hoje museu sobre a vida dele, e à igreja paroquial onde foi 
batizado. Saída para visita ao Santuário da Divina Misericórdia 
em Lagiewniki. O Santuário é composto pelo convento, a basílica 
e a capela que contém a tumba com as relíquias da Irmã Faustina 
e a famosa imagem do Jesus Misericordioso "Jesus, eu confio 
em Vós", pintado segundo a visão da santa polonesa. Visita ao 
santuário de João Paulo II. Jantar no hotel.  
8º Dia – 04 Set – SAB – Cracóvia / Varsóvia: 
Café da manhã no hotel. Viajaremos pela manhã até chegarmos 
em Varsóvia. Visitaremos o Parque Lazienkowski e o monumento 
à Chopin, o território do antigo gueto de Varsóvia, o Túmulo do 
Soldado Desconhecido, o Palácio de Cultura e Ciência, o Castelo 
Real, a catedral de São João, a Praça do Mercado, a paróquia da 
Divina Misericórdia, Igreja de São Tiago Apóstolo, entre outros 
locais. Visita do Santuário do Beato Padre Jerzy Popieluszko. 
Check in e jantar no hotel. 
9º Dia – 05 Set – DOM – Varsóvia / Bialystok (Pe. Sopocko): 
Café da manhã no hotel. Saída a Bialystok, cidade fortemente 
relacionada com a figura do Beato Padre Michal Sopocko. Visita 
do Santuário da Divina Misericórdia de Bialystok. No santuário 
pode-se venerar as relíquias do beato padre. Jantar no hotel. 
10º Dia – 06 Set – SEG – Bialystok / Sokolka (Milagre 
Eucarístico) / Vilnius: 
Café da manhã no hotel. Saída para Sokolka para visitar a igreja 
de Santo António, onde uma hóstia consagrada caiu do chão 
enquanto o padre distribuía a Sagrada Comunhão. Depois de 
depositar a hóstia no vásculum, descobriu-se um fio vermelho 
parecido com sangue. Uma amostra da hóstia foi examinada 
pela Universidade Médica de Bialystok. Ambos consideraram 
que a amostra enviada era tecido do miocárdio. Na igreja pode-
se venerar a hóstia milagrosa. Saída para Vilnius. Check in e 
jantar no hotel. 

SAÍDA:
28/08/21 

16 dias

CAMINHOS DA MISERICÓRDIA NA POLÔNIA
COM VILNIUS (LITUÂNIA) E MEDJUGORJE (BÓSNIA) 

 DIRETOR ESPIRITUAL PE. DIEGO BETTONI



11º Dia – 07 Set – TER – Vilnius  / Trakai / Vilnius: 
Café da manhã no hotel. Visitaremos a Cidade Antiga, a Catedral, 
a igreja de Santa Anna, a Porta da Aurora com a Capela que possui 
a imagem da Nossa Senhora Porta da Aurora, a Universidade de 
Vilnius, Praça do Mercado. Em 1934, o artista Kazimierowski 
pintou o primeiro quadro de Jesus Misericordioso, segundo as 
indicações da Irmã Faustina. Visita de Trakai onde veremos o 
castelo de tijolo situado numa ilha e seu museu, que oferece uma 
exposição que conta a história das terras da Lituânia desde 
tempos pré-históricos. Jantar no hotel.  
12º Dia – 08 Set – DOM – Vilnius / Split / Medjugorje: 
Café da manhã no hotel. Traslado ao aeroporto de Vilnius para 
embarque em voo para Split, na Croácia. Chegada, recepção e 
traslado para Medjugorje. Chegada, check in e jantar no hotel. 
13º Dia – 09 Set – SEG – Medjugorje: 
Café da manhã no hotel. Pela manhã, passeio em Medjugorje, 
conhecendo locais e sua história. Tarde livre no Santuário. 
Jantar no hotel.  

14º Dia – 10 Set – TER – Medjugorje: 
Café da manhã no hotel. Hoje subiremos o Monte das Aparições. 
Tempo livre para atividades independentes. À noite sugerimos o 
momento de adoração ao ar livre. Jantar no hotel. 
15º Dia – 11 Set – QUA – Medjugorje / Dubrovnik / 
Frankfurt / São Paulo: 
Café da manhã no hotel. Em horário a ser determinado, traslado 
do hotel para o aeroporto de Dubrovnik, na Croácia. Embarque 
em voo com destino a Frankfurt e conexão imediata para São 
Paulo. Jantar e café da manhã a bordo.  
16º Dia – 12 Set – SAB – São Paulo / Porto Alegre / 
Caxias do Sul: 
Chegada em São Paulo e, logo após os trâmites da alfândega 
brasileira, conexão em voo com destino a Porto Alegre. Chegada, 
recepção e traslado em ônibus de turismo para Caxias do Sul, e… 

Até a próxima viagem.  

O PROGRAMA INCLUI: 
- Traslado no percurso Caxias / Porto Alegre / Caxias em ônibus 

especial de turismo;  
- Passagens aéreas conforme mencionado no roteiro, com 

taxas incluídas; 
- Hotéis categoria 3* e 4*, em aptos. duplos ou triplos, com 

meia pensão; 
- Transporte em ônibus de Luxo, com ar condicionado; 
- Acompanhamento de Guia Magnificat durante todo o período, 

acima de dez passageiros; 
- Kit viagem.  

NÃO INCLUI: 
- Extras de caráter pessoal; 
- Seguro saúde com cobertura  médica, odontológica e 

farmacêutica durante todo o período da viagem; 
- Todo tipo de gorjetas: guia, motorista, maleteiros, aeroporto, 

fronteira, hotéis, etc.; 
- Tudo que não estiver mencionado como incluído.

Para este roteiro, não é necessário nenhum tipo de visto ou vacina para passageiros brasileiros. 
O passaporte deve ter validade mínima até Fevereiro de 2022.

VALORES POR PESSOA (consulte formas de pagamento):

Apartamento / Parcelamento Parte Aérea e Terrestre:

POR PESSOA em apto.  
Duplo ou Triplo R$  19.880,00

1º pgto Dezembro / 2019 20 x de R$ 995

1º pgto Janeiro / 2020 19 x de R$ 1.050

1º pgto Fevreiro / 2020 18 x de R$ 1.105

POR PESSOA em apto.  
Individual R$  22.230,00

Av. Itália, 277 Sala 509  –  95.010-040  –  Caxias do Sul  –  RS  –  Brasil 
54 3028-7012 |  54 98111-0706  –  www.magnificat.tur.br

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 a taxa do Dólar Norte Americano e dos custos de operação do programa no dia 11/10/2019. 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, 11 de Outubro de 2019.
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