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Avenida da Liberdade, a Praça 
dos Restauradores, a Praça do 
Rossio, a Baixa Pombalina, a Praça 
do Comércio e o Mosteiro dos 
Jerônimos, construído no século XVI, 
e belíssima igreja em estilo manuelino. 
Visitaremos ainda a Torre de Belém, 
fortaleza construída no século XVI e 

09/MAI – SÃO PAULO / LISBOA 
Hoje cada um se apresentará no  
aeroporto internacional de São 
Paulo, onde o representante da 
Lielu Turismo estará auxiliando os 
passageiros para embarque com 
destino a Lisboa, com escala a 
confirmar.

10/MAI – LISBOA
Chegaremos ao aeroporto da Portela, 
em Lisboa, e seguiremos para o 
nosso Hotel, para acomodação e 
Jantar.

11/MAI – LISBOA
Café da manhã. Hoje visitaremos 
a cidade de Lisboa, incluindo a 
Praça Marques de Pombal, a 

que se constitui no emblema turístico 
da capital portuguesa. Veremos 
ainda o Padrão dos Descobrimentos, 
monumento construído em 1960 no 
local de onde partiram as caravelas 
de Pedro Alvares Cabral e Vasco da 
Gama, para as grandes viagens dos 
descobrimentos. Jantar.

12/MAI – LISBOA / ÓBIDOS / 
ALCOBAÇA / BATALHA / FÁTIMA
Café da manhã. Partiremos hoje 
para Fátima, visitando, pelo caminho, 
a principal atração de Óbidos: um 
castelo do século XIII que é uma 
das 7 maravilhas de Portugal, e hoje 
funciona como uma pousada. Em 
Alcobaça visitaremos o Mosteiro 

Lisboa

Espanha, Portugal e França II
visitando Fátima, Lourdes e Santiago de Compostela

17 dias / 14 noites
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- 8 noites em Portugal
- 4 noites na Espanha
- 2 noites na França
- acomodação em hotéis categorias: turística superior e primeira
- ônibus de turismo durante toda a viagem
- meia pensão todos os dias, conforme roteiro* / **
- todas as visitas descritas no programa já inclusas
- parte aérea em classe econômica promocional
- taxas de embarque e combustível já inclusas
- impostos de remessa de câmbio
- seguro viagem e bagagem

* não inclui bebidas
** da 1ª à última cidade do roteiro, não incluindo refeições em conexões e/ou escalas.

Nossa história se preenche precipuamente com cultura e religião e, nesta oportunidade, realizaremos uma viagem 
que casará, com harmonia e destreza, esses dois elementos centrais em nossas vidas. Conheceremos os principais 
Santuários Marianos da Europa, em Fátima - Portugal - e em Lourdes - na França - enquanto regaremos nossa 
aventura com muita cultura adquirida em nossas visitas às cidades de Madrid e Barcelona, do Porto e de Lisboa, 
de Ávila e de Andorra la Vella, entre tantas outras belezas que conheceremos. Sim, será uma aventura, regada a 
bom vinho e gastronomia impecável, com belíssimas surpresas, arquitetônicas e naturais, a apreciarmos ao longo 
de nossa caminhada. Vamos embarcar nessa nova experiência juntos?

13 de maioem Fátima

C
om

em
or

an

do as aparições de Nossa Senhora

saída:

09/MAIO/2020

®



02
Lielu Turismo - R. Dr. Erasmo Teixeira de Assunção, 164 - Jd. Leonor - São Paulo - SP

(11) 3372-1440 / 3083-5720    -    www.lieluturismo.com.br    -    contato@lieluturismo.com.br

de Santa Maria, tombado como 
patrimônio histórico mundial pela 
UNESCO e, em Batalha, visitaremos 
o Mosteiro de Santa Maria da Vitória, 
outra das 7 maravilhas de Portugal 
e igualmente patrimônio histórico 
mundial tombado pela UNESCO. 
Chegaremos a Fátima ao cair da 
tarde. Jantar.

13/MAI – FÁTIMA
Café da manhã. Hoje visitaremos 
o Santuário de Fátima, um dos 
principais locais de peregrinação 
do mundo e, nesta cidade tão 
especial para cristãos e católicos, 
ofereceremos nossas orações. 
Preparem-se para um dia de fortes 
emoções, e para entenderem 
porque Fátima é tão especial. À noite 
participaremos da procissão das 
velas. Jantar.

14/MAI – FÁTIMA / BELMONTE
Café da manhã. Hoje partiremos para 
a região da Serra da Estrela, famosa 
pela produção de um dos melhores 
queijos do mundo e também a 
montanha mais alta de Portugal, 

quase na divisa com a Espanha, 
onde, por incrível que possa parecer, 
no inverno neva, e muito. É uma 
região de muitas Aldeias Históricas 
que se constituem em vilas típicas 
com construções exclusivamente de 
pedras. Vistaremos Belmonte, terra 
natal de Pedro Alvares Cabral, e onde 
está o Museu do Descobrimento, 
totalmente dedicado à viagem de 
Cabral ao Brasil. A cidade, além de 
nos oferecer uma bela vista da região 
da Serra da Estrela, é considerada 
a mais brasileira de Portugal, não 
pela semelhança física, mas pelas 
alusões ao Brasil. Jantar.

15/MAI – BELMONTE / COIMBRA / 
AVEIRO / PORTO
Café da manhã. Partiremos então 
para a cidade de Coimbra, sede da 
Universidade mais antiga do país. 
A seguir, continuaremos viagem 
até Aveiro, cidade litorânea famosa 
por suas rias e conhecida como a 
Veneza de Portugal. Finalmente, ao 
cabo do dia, chegaremos a nosso 
hotel na Cidade do Porto. Jantar.

16/MAI – PORTO
Café da manhã. Visitaremos hoje a 
parte antiga desta cidade classificada 
como patrimônio mundial pela 
UNESCO. Conheceremos a Igreja 
da Lapa, onde se encontra o coração 
do Imperador D. Pedro I e que é 
Catedral do século XII. Faremos 
nosso city tour panorâmico pela 
Avenida dos Aliados, Torre dos 
Clérigos, Avenida da Boa Vista, Bairro 
da Foz, Ponte da Arrábida e Ponte 

de D. Luis. O restante do dia será 
livre para apreciarmos o tradicional 
comercio da “baixa portuense”, ou 
para passearmos de barco pelo Rio 
Douro, vendo dele a cidade por um 
ângulo diferente. Jantar.

17/MAI – PORTO / SANTIAGO DE 
COMPOSTELA / PORTO
Café da manhã. Logo cedo 
deixaremos a cidade do Porto para 
viajar até a cidade de Santiago 
de Compostela, centro religioso 
e de peregrinação que a tantos 
atrai, sobretudo após a descoberta 
do túmulo do apóstolo Tiago, no 
século IX. Visitaremos a Catedral e 
retornaremos à cidade do Porto para 
nosso jantar.

18/MAI – PORTO / ÁVILA / MADRI
Café da manhã. Hoje seguiremos 
viagem para Madri, capital da 
Espanha e cidade aristocrática, 

Coimbra

Santiago de Compostela

Fátima

Fátima

Porto
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21/MAI – LOURDES
Café da manhã. Depois de termos 
visitado Fátima e Santiago de 
Compostela, Lourdes será o ponto 
alto de nossa viagem. A cidade, 
localizada aos pés dos Pirineus, 
cresceu em torno da gruta onde 
Nossa Senhora apareceu 18 
vezes para Bernadette Soubirous. 
Nosso dia será dedicado a visitar o 
Santuário. À noite, os que desejarem, 
terão a oportunidade de participar da 
famosa procissão das velas. Jantar.

22/MAI – LOURDES / ANDORRA / 
BARCELONA
Café da manhã. Partiremos logo cedo 
com destino à cidade de Barcelona, 
de volta à Espanha. No caminho, 
passaremos por Andorra Vieja, capital 
do principado de Andorra e que fica 
no alto dos Pirineus entre a França 
e a Espanha, local interessantíssimo 
e de colonização anterior à era 
cristã. A cidade, moderna, abriga 
hoje um paraíso fiscal de compras, 
e belíssimas e renomadas estações 
de esqui europeias. Chegaremos a 
Barcelona no final do dia para nosso 
jantar.

passando no caminho pela cidade 
de Ávila, para uma visita desta 
belíssima cidade medieval, rodeada 
por 2.500 metros de muralhas, e 
terra natal de Santa Teresa de Jesus 
de Ávila, fundadora das Carmelitas 
Descalças, e Doutora da Igreja. Ao 
chegarmos a Madri, após o check 
in no hotel, estaremos prontos para 
nosso jantar. 

19/MAI – MADRI
Café da manhã. Dedicaremos 
nosso dia a conhecer esta belíssima 
metrópole, moderna, e capital cultural 
de uma das línguas mais faladas no 
mundo; o espanhol. Faremos nosso 
city tour panorâmico pela cidade 
visitando a Praça do Oriente, a Praça 
de Espanha com o monumento a 
Cervantes, a Gran Via, a Porta de 
Alcalá, o Parque Del Retiro, a Porta 
do Sol e a Cidade Universitária. 
Será um dia repleto de atividades e 
com lugares muito pitorescos para 
conhecermos. Jantar.

20/MAI – MADRI / ZARAGOZA / 
LOURDES
Café da manhã. Hoje viajaremos 
para Lourdes, parando no caminho 
para almoçar em Zaragoza, e ali 
visitar a magnífica Basílica de 
Nossa Senhora do Pilar com suas 
onze cúpulas de azulejo colorido. 
Continuaremos então até a cidade de 
Lourdes, na França, cidade esta que 
abriga um dos Santuários Marianos 
mais populares do mundo, e cidade 
que recebe mais de seis milhões de 
peregrinos por ano. Jantar.

23/MAI – BARCELONA
Café da manhã. Hoje conheceremos 
esta que é uma das mais vibrantes 
e descoladas cidades da Europa, 
por seu cosmopolitismo, por sua 
gastronomia, por sua moda e, 
principalmente, pelas obras de Antoni 
Gaudi, grande artista e arquiteto que 
trabalhou quase que exclusivamente 
em Barcelona e seus arredores, 
impondo sua marca com a construção 
daquele que é hoje considerado o 
principal símbolo da capital Catalã: 
o Templo Expiatório da Sagrada 
Familia. Visitaremos também a Praça 
da Catalunha, as famosas Ramblas, 
a Catedral, o Bairro Gótico e o 
Palácio de La Generalitat, símbolo 
da identidade política da Catalunha. 
A tarde será livre para curtirmos a 
cidade e nos preparar para o retorno 
ao Brasil, descansados e renovados 
na fé. Almoço.

24/MAI – BARCELONA / SÃO 
PAULO
Café da manhã (se o horário do 
vôo permitir). Em horário oportuno, 
seguiremos ao aeroporto para 
embarque com destino a São 
Paulo, com escala a confirmar.

25/MAI – SÃO PAULO
Chegada ao aeroporto internacional 
de São Paulo, em Guarulhos, e fim 
de nossos serviços.
Temos certeza de que apreciarão 
esta experiência, e esperamos vê-
los em sua próxima oportunidade 
de viagem!

Confira nosso
parcelamento sem juros

Preço por pessoa:

duplo:
Individual:

US$ 5.590
US$ 6.290

Taxas já inclusas
nossos preços são completos!

Lourdes

Madri

Barcelona


