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"Inglaterra - Espanha - Portugal"
- Outubro de 2017 -

Inglaterra, Espanha e Portugal

https://youtu.be/ypABHWMxj6E


INGLATERRA – ESPANHA – PORTUGAL 
COM PADRE LUCAS - NA TERRA DA RAINHA, DE SANTIAGO- E DE NOSSA SENHORA DE FÁTIMA 

INGLATERRA  –    LONDON                                                               

 

ESPANHA  –  SANTIAGO DE COMPOSTELA 

PORTUGAL–  PORTO – avieiro - Coimbra- Fátima-tomar – 
obidos – sintra – cascais – obidos – estoril - LISBOA - 

 
SAIDA: 14 OUTUBRO – RETORNO 24 OUTUBRO DE 2017 

INGLATERRA: HYDE PARK, CASA DO PARLAMENTO, BIG BEN, ABADIA DE WESTMINSTER, TRAFALGAR 

SQUARE, PALACIO DE BUCKINGHAM, ROYAL ALBERT HALL, O CASTELO DE WINDSOR, 

 
ESPANHA: SANTIAGO DE COMPOSTELA, DESFRUTAR DE UM BOM VINHO ALVARINHO E DOS EXCELENTES 

FRUTOS DO MAR GALEGOS 

 



PORTUGAL: PORTO - AVIEIRO – COIMBRA – FATIMA - TOMAR – OBIDOS – SINTRA – CASCAIS – ESTORIL – 

LISBOA -  

 
14OUT/17  BELO HORIZONTE/LIS/LONDRES 
Apresentação no aeroporto de Confins para embarcar no voo internacional para Europa. 
Chegada e conexão em Lisboa para  

 
15OUT/17  LONDRES 
Chegada em Londres, imigração britânica. Recepção e traslado ao hotel. 
Saída para conhecer a famosa Hyde Park, e arredores. Hospedagem e JANTAR no hotel. 

 
16/OUT/17  LONDRES  
Café da manhã. Visita panorámica da cidade: Casa do Parlamento, Big Ben, Abadia de Westminster, 
Trafalgar Square, Palacio de Buckingham se houver possibilidade podemos assistir a troca da guarda, 
Royal Albert Hall, etc.  Tarde livre. JANTAR no hotel. 
OPCIONAL : conhecer um Típico PUB Londrino, incluindo consumação 

 
17/OUT/17  LONDRES 
Café da manhã.   
Excursão para conhecer um dos lugares mais famosos da tradição británica: o Castelo de WINDSOR, 
o maior e mais antigo dos habitados de todo o mundo, sendo uma das residencias oficiais da 
monarquia británica ha 900 anos.  Conheceremos o interior, onde se destaca a Capela de SãoJorge, 
de principios do século XVI, construido em estilo Tudor e o lugar onde foram entrerrados 10 reis da 
Inglaterra, entre eles o famoso Enrique VIII e sua terceira esposa Jane Seymour. Também 
conheceremos os apartamentos do estado, com obras de grandes artistas como Canaletto, 
Rembrandt e Rubens. 
Retorno a Londres para continuar conhecendo a cidade.  
Hospedagem e JANTAR no hotel. 

  
18/OUT/17  LONDRES – PORTO 



Café da manhã. Traslado do hotel ao aeroporto para embarcar com destino a 
PORTO: Chegada e traslado ao hotel. 
Restante do dia livre.  Hospedagem e JANTAR no Hotel. 

 
19/OUT/17  PORTO- SANTIAGO DE COMPOSTELA-PORTO 
Café da manhã, e saída para conhecer Santiago de Compostela, que fica na Espanha. 
Chegada e visita panorâmica da cidade. Cidade cheia de vida e alegría, com uma das universidades 
mais importantes da Espanha. Visitaremos o centro histórico declarado Patrimonio da Humanidade 
pela UNESCO, com varias ruas estreitas, praças e edificios de granito com séculos de história, muitos 
deles da época medieval.  
A Catedral brilha com luz própria, cuja fachada se eleva sobre a Praça do Obradoiro. 
Tarde livre sugerimos conhecer os cantos da cidade, ou ainda desfrutar de um bom vinho Alvarinho e 
dos excelentes frutos do mar galegos. 
Retorno a Porto. JANTAR no hotel. 

 
20/OUT/17  PORTO-AVIEIRO – COIMBRA - FATIMA 
Café da manhã e saida para AVIEIRO, visita panorámica. 
Seguindo a viagem vamos para COIMBRA, visita panorámica da cidade, onde conheceremos Santa 
Clara-a-Nova, onde se encontra o túmulo de Santa Isabel, padroeira da cidade, e seguiremos pela 
parte alta de Coimbra o Almedina, onde desde o seculo XII viviam os aristócratas, os clérigos, mais 
tarde os estudantes. Conheceremos tambem os patios da universidade, a Capela de São Miguel e a 
Biblioteca Joanina, para continuar passeando pela parte baixa, zona do comercio, os artesãos e os 
bairros ao longo do rio. 
Continuando a viagem vamos para FATIMA, cidade conhecida no mundo após a aparição que a 
Virgem realiza a partir do dia 13 de maio de 1917 às tres crianças pastorinhas perto da Cova da Iria. 
Desde então milhares de peregrinos e visitantes de todo o mundo vem visitar a Capela das Aparições, 
contruida em 1919. Visita ao Santuário e traslado ao hotel em Fátima. JANTAR no hotel. 

 
 21/OUT/17  FATIMA – TOMAR – OBIDOS – LISBOA 
Café da manhã. Saida para conhecer TOMAR, cidade dos templarios, onde teremos a oportunidade 
de conhecer o Castelo Convento do Cristo, que nos fará sentir mais próximos da história dos 
Cavaleiros Templários e da época da exploração marítima portuguesa. 
Nosso próximo destino será OBIDOS. Tempo lvre nessa cidade cheia de encantos, que passear por 
suas ruas é como voltar no tempo de  lenda, desfrutando não somente de seu Castelo de origem 
medieval e com remodelações de estilo Manuelino e suas muralhas, mas também de suas típicas 
casas brancas enfeitadas por azulejos azuis. 
Continuando a viagem, chegaremos em LISBOA. Hotel e JANTAR. 



 
22/OUT/17  LISBOA – SINTRA – CASCAIS – ESTORIL – LISBOA 
Café da manhã. Visita panorámica de Lisboa: O Mosteiro dos Jeronimos, Torre de Belem, Monumento 
aos descobridores, bairro Alfama, Praças do Comércio, do Rossio e do Marques de Pombal, o Rio 
Tejo, etc.  Saída para Estoril, realizando uma parada na zona mais interessante deste povoado, junto 
ao cassino e seus jardins. Continuando o passeio, pela costa chegaremos a CASCAIS, típica cidade 
de pescadores. Tempo livre para passear por suas ruas. 
Continuando pela serra chegaremos a bela SINTRA, onde visitaremos o Palácio Nacional. Tempo 
livre para conhecer a cidade.  Retorno a LISBOA. JANTAR no hotel. 
Excursão OPCIONAL para conhecer o típico folclore de Portugal o fado, acompanhado da melhor 
gastronomía do país. 

 
23/OUT/17  LISBOA 
Café da manhã. 
Dia livre para atividades pessoais, aprveitem para fazer compras. JANTAR no hotel. 
 
 24/OUT/17  LISBOA/BELO HORIZONTE 
Café da manhã. Traslado bem cedo do hotel ao aeroporto para embarcar no voo que sai as 09.40h 
com destino a Belo Horizonte, chegada no mesmo dias as 15.45h no aeroporto de Confins. 
 
   Fim de nossos serviços 
 
Documento necessário: 
- Passaporte com validade mínima de 6 meses. 
 
Nota: Os passeios e serviços podem sofrer alterações sem prejuízo para o cliente. 
 

INCLUI: 

- Passagem aérea, em classe econômica promocional. 

- Taxas de embarques 

- Traslado de chegada e saída em ônibus privativo. 

- Tour privativo de ônibus em Londres e Portugal 

- Passeios em Londres: Hyde Park, City tour, e Castelo de Windsor. 

- Passeios panorâmicos em Portugal:  

  City tour em Porto, Santiago de Compostela, Aveiro, Tomar e Lisboa 

  Universidade de Coimbra 

- Hotéis de cat. Primeira, com café da manhã 

- Regime de meia pensão (café da manhã + jantar) 

- Guia acompanhante falando em português ou espanhol 

- Maleteiros nos hotéis, 01 mala por pessoa. 

- Seguro e assistência médica para o período. 

- Kit de viagem da PR Special viagens. 



 

Obs. O tipo de ônibus de turismo será de acordo com o numero de pessoas. 

 

NÃO INCLUI: 

- Extras de caráter pessoal como: telefonemas, lavanderia, etc. 

- Refeições fora do grupo e passeios opcionais ou sugeridos. 

- Nenhum serviço que não consta no programa como incluído. 

- GORJETAS para motorista e guia. 

 

Preço por pessoa em apto duplo 

Para grupo mínimo de 25 pessoas  = EUR 4.724 

Adicional para apto single =  EUR 840 

 

Faça a sua inscrição já e ganhe um desconto 

 

Para fechamento imediato 

Entrada  40% 

Saldo em 4 vezes sem juros em cheques pré  datados. 

 

Para fechamento feito a partir de 01/05/17 – sem desconto 

Entrada: 40% 

Saldo em vezes sem juros com ultima parcela para o dia 10/08/2017 

Ou Cartão de  credito em 2 x sem juros. 

 

Preços e forma de pagamento sujeito a alteração sem prévio aviso. 
 

  PR SPECIAL VIAGENS E TURISMO                TEL: 0055 0xx 11 3796-5988 

  Rua Iquiririm, 1.066  -  Butantã  – São Paulo – CEP 05586-001         TEL: 0055 0xx 11 9 9559 0303 

  C.N.P.J 09.262.091/0001-08              e-mail: satiko@specialtur.com.br 

 

 
DIREÇAO ESPIRITUAL: PE. LUCAS DE PAULA ALMEIDA,CM 

RUA JOSE CLETO,320,APTO 304–BLOCO B–BAIRRO PALMARES–CEP. 31155290–BELO HORIZONTE-MG  
Tel. 31) 3426-9913- 3426-0069-  
Vivo:99930-9913- 
Tim:99522-0069- 
Oi: 98806-0069- 
Claro:98463-8768  
E-mail:padrelucas@terra.com.br– 
Site:www.padrelucas.com.br– 
www.padrelucasperegrinacões.com.br  
 
DIVULGAÇAO PELA RÁDIO ITATIAIA DE DOMINGO A DOMINGO–HORÁRIO: 09 AS 10 HORAS 

 




