SANTUÁRIO DE APARECIDA
SAÍDA
APARECIDA

3 DIAS
2 NOITES

08/12/2019
10/12/2019

AÉREO E
TERRESTRE

Conheça a Catedral Basílica Santuário Nacional de Nossa Senhora da Conceição Aparecida com
o pacote de viagem Santuário de Aparecida.

ITINERÁRIO
1º DIA - 08/12/2019 - PORTO ALEGRE / SÃO PAULO / APARECIDA
Apresentação no Aeroporto Salgado Filho para embarque no voo com destino a São Paulo.
Chegada em São Paulo seguindo até o Santuário de Aparecida. Checkin e restante do dia
livre.
2º DIA - 09/12/2019 - APARECIDA
Café da manhã. Dia livre para conhecer Aparecida. Lá se encontra o Santuário Nacional de
Nossa Senhora Aparecida que recebe anualmente sete milhões de romeiros e é considerado
o maior santuário mariano do mundo.
3º DIA - 10/12/2019 - APARECIDA / SÃO PAULO / PORTO ALEGRE
Café da manhã. Em horário oportuno, traslado até o Aeroporto de São Paulo para embarque
no voo com destino a Porto Alegre.

INCLUSO
Passagem em classe econômica desde Porto Alegre
Traslado aeroporto Guarulhos/ Hotel em Aparecida/ Aeroporto Guarulhos;
02 noites de hospedagem com café da manhã;
Guia acompanhante;
Cartão de assistência de viagem, válido pelo período, para menores de 70 anos.

HOTÉIS PREVISTOS
HOTEL
Hotel Rainha do Brasil

CIDADE

CATEGORIA

Aparecida

VALORES
COTAÇÃO DO DIA 15.09.2019

ENTRADA DE R$318,00

ENTRADA DE R$359,00

+9X DE R$112,00

+9X DE R$131,00

Preço por pessoa em Apartamento Duplo
Standard.
Todas taxas inclusas.

Preço por pessoa em Apartamento Single
Standard.
Todas taxas inclusas.

TOTAL: R$1.330,00

TOTAL: R$1.535,00

OBSERVAÇÕES
Reservas sujeitas a disponibilidade;
Saída garantida com mínimo 30 passageiros;
Para embarque é necessária apresentação de documento de identidade válido (Brasileiros
podem embarcar com a carteira de identidade em bom estado de conservação e emitida há
menos de 10 anos ou passaporte com validade mínima de 06 meses);
Sem prejuízo das multas contratuais cabíveis, a cia aérea cobra multa em caso de
cancelamento e pedido de reembolsos, que serão repassadas ao cliente;
Não é possível troca ou correção de nome na passagem aérea;
Consulte diferença de tarifa para o cartão de assistência

* Reservas sujeitas a disponibilidade. Preços por pessoa em apartamento standard. Preços
incluem taxas de embarque e IRRF, quando aplicável. Valores em reais referentes ao câmbio
do dia 15/09/2019 (BRL 1,00 = R$ 1,000), que serão reajustados ao câmbio vigente no dia do
pagamento. Preços sujeitos à alterações sem aviso prévio.

