
       

APARECIDA E GUARATINGUETA - NO CAMINHO DA FÉ    04/09 a 07/09/2020 - 3 dias 
 
A cidade de APARECIDA fica no interior do Estado de São Paulo (Brasil). A história do surgimento dela e da sua 
importância para o mundo católico é contada através dos anos e mantêm viva a tradição da cidade. Segundo a história, 
Aparecida nasceu de um milagre. Em 1717 os pescadores Domingos Garcia, Felipe Pedroso e João Alves estavam 
pescando no rio Paraíba do Sul quando ao pensar que fisgaram um peixe na verdade pescaram a imagem de uma 
Santa Negra. A imagem veio sem a cabeça, mas depois os pescadores jogaram a rede novamente e tiraram do rio a 
parte que faltava da imagem, que se encaixou perfeitamente ao corpo. Essa pesca milagrosa da N. Senhora Aparecida 
era um sinal de que a cidade seria abençoada. A imagem recebeu o nome então de Nossa Senhora da Imaculada 
Conceição ‘Aparecida’ por ter aparecido nas águas do rio. 
 
PROGRAMAÇÃO ROTEIRO DIA-A-DIA  
1° DIA – 04/09/2020 Sexta – Farroupilha – Caxias – Aparecida 
Embarque para iniciarmos nossa viagem com destino a Aparecida, noite em transito. 
2° DIA – 05/09/2020 Sábado – Aparecida 
Chegada prevista em Aparecida 15 horas, acomodação no hotel, o grupo fica livre para atividades que melhor 
atender, jantar incluso, 1º pernoite. 
3° DIA – 06/09/2020 Domingo – Aparecida 
Após café da manhã visita ao Santuário de Nossa Senhora Aparecida (missa), retorno ao hotel almoço incluso. Na 
parte da tarde passeio a cidade de Guaratinguetá visitação a Igreja, também visita ao Rio Paraíba, rio este onde a 
imagem de N.S Aparecida foi descoberta, ao final dos passeios, retorno ao hotel, janta incluso, 2° pernoite. 
4° DIA – 07/09/2020 Segunda – Aparecida – Caxias – Farroupilha 
Café da manhã, grupo fica na tranquilidade para passeios no entorno da cidade, igreja e lojas no complexo, retornando 
ao hotel para almoço (incluso). Em horário a ser ajustado com o grupo daremos início a viagem de retorno Rio Grande 
do sul. 
Incluído 
Viagem em ônibus leito total 
02 noites em hotel Aparecida com (02) Cafés da manhã, (02) almoços, (02) Jantares (Hotel do Papa); 
Serviço de bordo: agua mineral, refrigerante, café, chá, doces e salgados. 
Guia credenciado “EMBRATUR” no percurso. 
Não incluído 
Despesas extras no hotel e quaisquer outras que não está mencionado no roteiro. 
Valor do pacote 
Por pessoa em apartamentos duplo/triplo R$ 900,00 (novecentos reais). 
Por pessoa em apartamento individual R$ 1.200,00 (Um mil e duzentos reais) 
 
Forma de Pagamento 
A vista 5% de desconto,  
Com cheque ou boleto com quitação até 48 horas da viagem. 
 
DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA A VIAGEM 
Brasileiros/as dentro do território nacional deverão apresentar no embarque a Carteira de Identidade Civil (RG) ou 
qualquer outro documento com foto com validade em todo o território brasileiro (o mesmo documento informado na 
empresa). Estrangeiros e menores de idade consultem documentações necessárias. 
 
BOA VIAGEM!      DESEJAMOS EXCELENTE EXPERIÊNCIA DE VIAGEM! 
 


