
oportunidade única de viagem. 
Jantar.

3º DIA – PARIS
Café da manhã. Hoje nosso dia 
será dedicado a visitas desta que 
é chamada a Cidade Luz. Veremos 
seus principais monumentos, 

1º DIA – SÃO PAULO / PARIS 
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 Paris, com escala a 
confirmar.

2º DIA – PARIS
Chegaremos ao aeroporto de 
Paris e nosso ônibus nos dará, 
já na chegada, uma visão geral 
desta efervescente metrópole. 
Chegaremos a nosso hotel para 
hospedagem. Uma boa noite de 
sono nos ajudará, e muito, na 
recuperação após o voo, para que 
aproveitemos ao máximo esta 

incluindo a Catedral de Notre Dame, 
a Tour Eiffel (sem ingresso), a 
avenida de Champs Elysée, o Arco 
do Triunfo, o  Jardim das Tulherias 
e o bairro boêmio de Montmartre, 
onde fica a famosa Igreja do Sacré-
Coeur, e muito mais. Nosso jantar 
de hoje será justamente no topo 
do monte, na Place Du Tertre, local 
de boemia, e comida boa! Mas 
antes dele, hoje ainda visitaremos 
a Capela de Nossa Senhora da 
Medalha Milagrosa, importante 
local de oração e peregrinação bem 
no coração de Paris. Jantar.

4º DIA – PARIS / CHARTRES / 
TOURS
Café da manhã. Após o café, 

Paris

Espanha, Portugal e França IV
visitando Paris, Lourdes, Fátima e muito mais

17 dias

Operadora
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- 7 noites na França
- 2 noites na Espanha
- 5 noites em Portugal
- 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.

Obs: A ordem das visitas/cidades poderá ser alterada para melhor aproveitamento e/
ou questões operacionais.

Interessado em uma escapadinha para visitar a Europa? Pagando uma parcelinha que cabe no bolso, apesar do 
Dólar em alta? Uma viagem completa, paga toda por aqui, em Reais? Que tal misturar a culinária francesa, os 
vinhos espanhóis e os doces portugueses? Se preferir, podem ser os vinhos franceses e o bacalhau português! 
Seja qual for a ordem do passeio, e das misturas culturais e gastronômicas, temos certeza de que vocês estarão 
muito bem servidos conosco, tanto à mesa, quanto ao que verão, visitarão e conhecerão! Vamos viajar?

®
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visitaremos outra parte de Paris, 
incluindo o Hotel dês Invalides, 
onde se encontra o túmulo de 
Napoleão e faremos um passeio 
pelo Rio Sena. Após o almoço, 
seguiremos viagem até a cidade de 
Tours, bem no coração do Vale do 
Loire. No caminho, daremos uma 
paradinha na cidade de Chartres, 
para visitar sua preciosa catedral. 
Jantar.

5º DIA – TOURS / AMBOISE / 
TOURS
Café da manhã. Pela manhã 
deixaremos nosso hotel para 
visitar a cidade de Amboise e o 
castelo de mesmo nome, em que 
se encontra o túmulo de Leonardo 
da Vinci. Uma vista maravilhosa da 
cidade de Amboise nos aguardará 
lá. Após o almoço, retornaremos 
então para Tours para uma tarde 
livre para visitarmos essa cidade 
encantadora. Jantar.

6º DIA – TOURS / VILLANDRY / 
BORDEAUX
Café da manhã. Logo cedo 
deixaremos Tours com destino à 
cidade de Villandry, para ali visitar 

os famosos jardins do castelo de 
Villandry. Para quem não conhece 
bem a região do Rio Loire, os jardins 
desse castelo darão uma visão da 
grandiosidade e do luxo que cercou 
a corte e nobreza francesas por 
muitos anos. Chegaremos à cidade 
de Bordeaux ao final da tarde, para 
conhecer a noite dessa região de 
vinhos nobres franceses. Jantar.

7º DIA – BORDEAUX / LOURDES
Café da manhã. Hoje realizaremos 
um city tour pela cidade de Bordeaux, 
uma belíssima e charmosíssima 
cidade francesa, paraíso para os 
enólogos e para nós, mortais, que 
gostamos da bebida que produzem 
por lá: o vinho. Teremos, pela 
tarde, a oportunidade de visitar e 
conhecer uma vinícola da região, 
com direito a degustação do vinho 
ali produzido. Ao final da tarde 
seguiremos viagem para Lourdes. 
Jantar.

8º DIA – LOURDES
Café da manhã. Hoje nosso dia será 
dedicado à visita deste Santuário. 
Visitaremos a Gruta da Aparição, 
a basílica maior, a basílica menor 
e a cripta. Percorreremos as ruas 
estreitas e repletas de lojinhas 

desta cidade e, teremos tempo 
de sobra para aproveitar o clima 
espiritual que esta cidade nos 
oferece. À noite, após nosso jantar, 
participaremos da procissão de 
velas. Jantar.

9º DIA – LOURDES / MADRID
Café da manhã. Hoje nosso dia 
será de viagem. Deixaremos a 
França, e entraremos na Espanha. 
Chegaremos a Madrid no final 
da tarde. Os corajosos poderão 
acompanhar nosso tour leader por 
um passeio à pé por essa cidade, à 
noite. Que delícia! Jantar.

10º DIA – MADRID 
Café da manhã. Hoje dedicaremos 
nosso dia a conhecer esta cidade 
que é a capital da Espanha. 
Realizaremos 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. 
Passaremos pelo estádio do 
Real Madrid para uma foto, e 
conheceremos o Mercado de 
San Miguel, com seu universo de 
aperitivos de dar água na boca. Será 
um dia repleto de atividades, e com 
lugares pitorescos a conhecermos. 
Jantar.

Amboise

Lourdes

Villandry

Tours

Madrid
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13º DIA – PORTO / FÁTIMA
Café da manhã. Aproveitaremos 
nossa manhã na cidade do Porto, 
para algumas comprinhas, e talvez 
alguma visita também e, logo após 
o almoço, seguiremos viagem 
para Fátima. Ali chegaremos ao 
final da tarde para nosso check 
in. Acomodados em nosso hotel, 
jantaremos e deixaremos o hotel 
para participar da Procissão de 
Velas; uma linda celebração. Jantar.

14º DIA – FÁTIMA / LISBOA
Café da manhã. Hoje nosso dia 
será dedicado à visita do Santuário 
de Nossa Senhora de Fátima. 
Preparem-se para um dia de fortes 
emoções com a visita da Basílica, 
da esplanada, da capela e de muito 
mais. Ao cabo do dia, deixaremos a 
cidade com destino a Lisboa, onde 
pernoitaremos. Jantar.

15º DIA – LISBOA
Café da manhã. Pela manhã 
visitaremos a cidade, incluindo 

11º DIA – MADRID / ÁVILA / 
PORTO
Café da manhã. Hoje seguiremos 
viagem para a cidade do Porto, em 
Portugal, 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.  Jantar.

12º DIA – 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.

a praça Marquês de Pombal, a 
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. Lá visitaremos sua belíssima 
igreja em estilo Manuelino, a Torre 
de Belém com seu monumento-
fortaleza construído no século XVI, 
e que é hoje o emblema turístico 
da capital portuguesa.E é claro, 
vamos experimentar os famosos 
doces portugueses, em especial, 
os pastéis de Belém!!! Jantar.

16º DIA – LISBOA / 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.

17º DIA – 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!

Cidade do Porto

Ávila

Lisboa

Lisboa
Fátima

Confira nosso
parcelamento sem juros

Preço por pessoa:

duplo:
Individual:

US$ 5.790
US$ 6.490

Taxas já inclusas
nossos preços são completos !



Santuários Marianos
A Lielu Turismo te leva para os Santuários Marianos de Fátima 

e Lourdes, em uma viagem rica em religião e cultura!

Fátima
(Portugal)


