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SANTUÁRIOS
Grupos Religiosos
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Novo Folheto 
Grupos Religiosos
Neste caderno que apresentamos virtualmente que-
remos dar uma ampla gama de possibilidades para 
grupos de congregações ou paróquias que sempre 
precisam de opções completas e fáceis de visualizar.

É por isso que apresentamos rotas para os santuários 
mais importantes com a facilidade de encontrar preços 
dependendo do número de passageiros que vão via-
jar.Pensando no caráter religioso das viagens, incluí-
mos sacerdote ou presbítero acompanhando o grupo, 
para atividades religiosas/ Eucarística, a partir de 20 
passageiros.

Santuários

ISRAEL

Tel Aviv

Jerusalém

Nazaré 3

4

GRÉCIA

Kalambaka
1

Atenas

Tessalônica

Delfos +

1

2

3

Peregrinação Terra Santa
Madrid / Madrid: 8 Dias / 7 Noites

Rota de São Paulo na Grécia
Atenas / Atenas: 8 Dias / 7 Noites

Rota de São Paulo na Turquia
Istambul / Istambul: 9 Dias / 8 Noites

Peregrinação na Polônia 
Cracóvia / Cracóvia: 6 Dias / 5 Noites 

Peregrinação em Medjugorje 
Dubrovnik / Dubrovnik: 4 Dias / 3 Noites 

POLÔNIA

Cracóvia5

TURQUIA

Istambul

Adana 1

Pamukkale

Konya

Capadócia

Izmir

2

+1 2

1 1

CROÁCIA

Dubrovnik

BÓSNIA-HER-
ZEGOVINA

Mostar

Medjugorje3
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Saídas 2023 (de Madri)
PARA TEL AVIV: DOMINGO  

2023
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio 
Junho

15 
5 
12 
2, 30
7
4

Julho
Agosto
Setembro
Outubro 
Novembro
Dezembro

2
6
3
22
12
3, 4 (Segunda)

PEREGRINAÇÃO TERRA SANTA
Inicio em MADRI
Madri / Madri: 8 Dias / 7 Noites

Dia 1º: MADRI / TEL AVIV / NAZARÉ 
(Jantar)
Apresentação no aeroporto para embar-
que no vôo com destino a Tel Aviv. Che-
gada e traslado para a cidade de Nazaré. 
Jantar e Hospedagem.

Dia 2º: NAZARÉ / CANA / MONTE 
TABOR / NAZARÉ (PC)
Café da manhã. Pela manhã iremos a 
Cana da Galiléia para visitar a Igreja onde 
se comemora o primeiro milagre de Jesus 
"a conversão da água em vinho novo", ce-
lebraremos a Eucaristía e renovaremos as 
promessas matrimôniais. Em seguida, 
iremos ao Monte Tabor, local da Transfi-
guração do Senhor. Subiremos ao cume 
de onde poderemos desfrutar de belas 
vistas de toda a Galiléia e do vale do Arma-
gedom. Retornaremos a Nazaré. À tarde, 
caminharemos por esta bela cidade para 
ver os lugares mais frequentados pela Sa-
grada Família: a fonte da Maria, a Basílica 
da Anunciação, as ruínas da cidade velha 
e a carpintaria do São José Traslado ao 
hotel, Jantar e Hospedagem.

Dia 3º: NAZARÉ / MAR DA GALILÉIA / 
NAZARÉ (PC)
Café da manhã. Nossa peregrinação nos 
levará para a região da Galiléia, onde 
aconteceu praticamente toda a vida pú-
blica de Jesus. Começaremos em Tabga, 
lugar da multiplicação dos pães e peixes.  
Conheceremos o primado de Pedro, onde 
Jesus confirma Pedro como a pedra onde 
edificará a sua Igreja. Possibilidade de 

VISITANDO

MADRI / TEL AVIV / NAZARÉ (3) / CANA / MONTE 
TABOR / MAR DA GALILÉIA / DESERTO DA JUDÉIA 
/ BATISMO NO JORDÃO / MAR MORTO / JERUSA-
LÉM (4) / BELÉM / EIN KAREM / JOPPE / TEL AVIV 
/ MADRI

celebrar uma Missa. Em seguida iremos a 
Cafarnaum, a cidade onde Jesus realizou 
alguns dos milagres durante sua vida e 
onde estão localizadas a casa de Pedro e a 
Sinagoga. Após a visita apanharemos um 
barco que nos levará numa curta viagem 
no mar da Galiléia e onde teremos oportu-
nidade de fazer uma pequena celebração 
da palavra enquanto navegamos pelas 
águas da pesca milagrosa ou por onde 
Jesus andou. Almoço. À tarde iremos ao 
Monte das Bem-aventuranças e às ruínas 
da cidade de Magdala, recentemente 
inaugurada, estas ruínas são a cidade de 
Santa Maria Madalena, e acredita-se que 
Jesus também poderia passar por este 
lugar. Regresso a Nazaré. Jantar e Hos-
pedagem.

Dia 4º: NAZARÉ / DESERTO DA JUDÉIA 
/ BATISMO NO JORDÃO / MAR MORTO 
/ JERUSALÉM (PC)
Café da manhã. Atravesaremos o Deserto 
da Judéia, às margens do rio Jordão. Che-
garemos a Jericó para desfrutar de vistas 
maravilhosas do Monte das Tentações, 
onde Jesus foi tentado por Satanás, a es-
critura diz que em Jericó havia um homem 
chamado Zaqueu que estava subindo em 
um Figueira, veremos o Figueira de Za-
queu e continuaremos nosso caminho 
em direção à mesma margem do Jordão, 
para um lugar chamado Qaser el Yahud, 
onde os especialistas apontaram como o 
local onde ocorreu o batismo do Senhor 
e onde o rio Jordão divide o estado de Is-
rael e a Jordânia, aqui poderemos renovar 
nossas promessas batismais. Em seguida, 
continuaremos nosso caminho com uma 
parada para ter uma bela vista panorâ-
mica do Mosteiro de São Jorge Koziba.  
Almoço. À tarde iremos ao Mar do Morto 
para podermos tomar banho nas águas 
salgadas deste mar único no mundo. Em 
seguida, continuaremos para a cidade de 
Jerusalém, a cidade três vezes santa. Jan-
tar e Hospedagem. 

Dia 5º: JERUSALÉM / BELÉM / EIN 
KAREM / JERUSALÉM (PC)
Café da manhã. Pela manhã partiremos 
para Belém para visitar a Basílica da Na-
tividade, Gruta onde nasceu o Menino 
Jesus, Gruta de São Jerônimo e São José.  
Visitaremos o Campo e a Gruta dos Pas-
tores, onde apareceu o anjo anunciando 
a Boa Nova. Igreja de Santa Catarina.  
Almoço. Continuaremos com as grutas 
naturais e os vestígios dos Mosteiros Bi-

HOTÉIS PREVISTOS 
ou similares

Cidades Hotéis  

Nazaré
Jerusalém

Hotel Golden Crown Mt. Precipicio 
Hotel Grand Court

PREÇO POR PESSOA EM USD
Em Quarto duplo
PEREGRINAÇÃO TERRA SANTA
INICIO EM MADRI

a partir de 3.102$

Peregrinação 
Terra Santa

• Bilhete de avião Madri - Tel Aviv - Madri em classe 
 econômica.
• Traslados aeroporto - hotel – aeroporto.
• Ônibus ou micro-ônibus durante todo o passeio.
• 3 noites em Nazaré com meia pensão.
• 4 noites em Jerusalém com meia pensão.
• 6 almoços.
• Visitas e excursões indicadas no roteiro.
• Guia em espanhol.
• Gorjetas para guia e motorista (8 usd por pessoa e
 dia aproximadamente)
• Taxas de aeroporto 55Eur-. (Sujeito a alteração no
 momento da emissão do bilhete)
• Seguro viagem básico 

O preço NÃO inclui:
• Bebidas nas refeições.
• Despesas pessoais.
• Qualquer outro detalhe ou serviço não descrito em
 "O preço inclui"

O PREÇO INCLUI

zantinos e a Capela dos Anjos. Tempo livre 
para compras em uma cooperativa cristã.  
Continuaremos nossa viagem em direção 
a Ain Karem, local da Visitação de Maria a 
sua prima Santa Isabel e local onde nas-
ceu São João Batista, onde podemos visi-
tar a Igreja de São João Batista e a Igreja 
de Zacarias. Regresso para Jerusalém. 
Jantar e Hospedagem.

Dia 6º: JERUSALÉM (PC)
Café da manhã. Saída ao Getsêmani para 
celebrar a Missa na Basílica da Agonia ou 
Todas as Nações. Em seguida, subiremos 
com nosso ônibus até o Monte Scopus 
para começar nossa descida pelo caminho 
que acontece no Domingo de Ramos. Vi-
sitaremos o Monte das Oliveiras, lugar da 
Ascensão do Senhor ao Céu, a Gruta do 
Pai Nosso, onde Jesus nos ensinou a rezar 
esta bela oração. Desceremos para Domi-
nus Flevit, o lugar onde Jesus chorou e de 
onde teremos uma bela vista da cidade 
de Jerusalém e do Horto das Oliveiras no 
Getsêmani. Almoço. À tarde visitaremos a 
Judiaria, passaremos pelo Cardo Máximo, 
a Sinagoga de Jerusalém e o Muro das La-
mentações. Continuaremos até o Monte 
Sião para visitar a Igreja de São Pedro 
em Gallicantu, onde Pedro negou Jesus 
3 vezes e o galo cantou. Em seguida visi-
taremos a Abadia da Dormição e depois o 
Cenáculo, local onde Jesus instituiu a Eu-
caristia e depois de sua Ressurreição nos 
enviou o Espírito Santo. Regresso a hotel. 
Jantar e Hospedagem.

Dia 7º: JERUSALÉM CIDADE VELHA 
(PC)
Café da manhã. No início da manhã ire-
mos para a Cidade Velha de Jerusalém.  
Iniciaremos nossa Via Crucis que percorre 
a Via Dolorosa, contemplando os misté-
rios a caminho do Calvário. Chegaremos 
ao topo do Monte Gólgota, dentro da 
Igreja do Santo Sepulcro, e depois de 
adorar a cruz desceremos em direção à 
pedra da Unção e acessaremos o interior 
do Santo Sepulcro, onde verificaremos 
que Cristo ressuscitou verdadeiramente!  
Almoço. À tarde continuaremos as visitas 
a Jerusalém; visitaremos o Muro das La-
mentações, junto à esplanada das Mes-
quitas; a Igreja de Santa Ana e a Piscina 
Probática ou Betesda, local onde os en-
fermos esperavam o anjo agitar as águas 
para que fossem curados. Em seguida, ire-
mos para a área do souk da cidade, onde 
teremos tempo livre para fazer compras, 

Saídas 
2023

Final MADRI 
8 Dias 

Pax 10/14 15/19 20/29 30/3940/49

15/01-12/03+ 
4/06+22/10-12/11 3.790 3.416  3.319 3.177  3.102

30/04-7/05+ 
2/07-6/08 3.926 3.551 3.462 3.319 3.244

3/09 + 3/12 4.013 3.639 3.553 3.411 3.336

Semana Santa 
+ 2/04 4.483 4.109 4.047 3.905 3.829

Sup. Single 1.784 1.784 1.784 1.784 1.784

VÔOS PREVISTOS COM A EMPRESA AIR EUROPA 
DESDE MADRI
MADRI-TEL AVIV: Saída às 09:05hs com chegada às 
14:35hs.
TEL AVIV- MADRI: Saída às 06:05hs com chegada 
20:15hs.

caminhar ou aproveitar a Cidade Santa 
de Jerusalém por conta própria. Jantar e 
Hospedagem.
 
Dia 8º: JERUSALÉM / JOPPE / TEL AVIV 
/ MADRI (CF)
Café da manhã. Saída em direção a Joppe, 
o antigo Yaffo, onde está localizada a casa 
de Simão o curtidor e visitaremos a Igreja 
de São Pedro. Depois de passear pela pi-
toresca vila de pescadores, sairemos para 
o aeroporto de Tel Aviv, para o vôo com 
destino a Madri. 

ISRAEL

Tel Aviv

Jerusalém

Nazaré 3

4

Santuários
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Saídas 2023
PARA ATENAS: DOMINGO  

2023
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio 
Junho

15 
5 
12 
2, 30
7
4

Julho
Agosto
Setembro
Outubro 
Novembro
Dezembro

2
6
3, 24
1
5
3

ROTA DE SÃO PAULO NA GRÉCIA
Inicio em ATENAS
Atenas / Atenas: 8 Dias / 7 Noites

Dia 1º: ATENAS / DELFOS (Jantar)
Chegada e traslado à cidade de Delfos. 
Jantar e hospedagem.  
 
Dia 2º: DELFOS / OSSIOS LUCAS / KA-
LAMBAKA (MP)
Café da manhã. Pela manhã visitaremos 
a cidade de Delfos, deve sua fama a um 
oráculo que já existia no ano 1.500 aC e 
que possui uma das ruínas arqueológicas 
mais interessantes do mundo. Veremos o 
Templo de Apolo, o Teatro, o Estádio, as 
Ruas Sagradas, a Casa do Tesouro dos Ate-
nienses e a famosa estátua de bronze do 
Cocheiro. Também visitaremos o museu 
da cidade. À tarde, iremos ao mosteiro 
medieval de São Lucas, do século X, que 
oferece mosaicos preciosos e uma cripta 
muito interessante decorada com afres-
cos. Em seguida, continuaremos para 
Kalambaka, no caminho passaremos pelo 
enclave onde ocorreu a famosa batalha 
das Termópilas. Traslado ao hotel, Jantar 
e hospedagem.
 
Dia 3º: METEORA / VERIA (BEREA) / 
TESSALÔNICA (MP)
Café da manhã. Visita aos mosteiros de 
Meteora, um local impressionante de-
clarado Patrimônio da Humanidade pela 
UNESCO, dos 21 que existem, apenas 6 
são habitados e no seu interior podemos 
ver belos afrescos, ícones e obras de arte 
(Teremos a oportunidade de visitar 2 
deles). À tarde, partiremos para Veria, a 
antiga Berea, para caminhar por suas ruas 
estreitas da cidade velha e visitar a tribuna 
de São Paulo. Continuaremos nossa via-

VISITANDO

ATENAS / DELFOS (1) / OSSIOS LUCAS / KALAM-
BAKA (1) / METEORA / VERIA (BEREA) / TESSALÔNI-
CA (2) / FILIPOS / LIDIA / KAVALA / LEÃO DE AMFI-
POLIS / VERGINA (EGES) / CORINTO / MIJANTARS / 
EPIDAURO / ATENAS (3)

gem para Tessalônica, cidade que no iní-
cio do cristianismo teve um papel muito 
importante para as comunidades que 
foram surgindo. Traslado ao hotel, Jantar 
e hospedagem.
 
Dia 4º: TESSALÔNICA / FILIPOS / LIDIA 
/ KAVALA / LEÃO DE AMFIPOLIS / TES-
SALÔNICA (MP) 
Café da manhã. Durante este dia visitare-
mos as localidades que testemunharam 
a presença do Apóstolo, bem como a 
criação das primeiras comunidades cristãs 
no continente europeu; Filipos, a quem 
o Apóstolo Paulo escreveu a conhecida 
"epístola aos Filipenses" e onde visitare-
mos o complexo arqueológico: Templo 
Octogonal, Anfiteatro, Ágora Romana, 
Termas, Basílicas, Prisão de São Paulo, 
Fórum e Batistério da Lídia; Kavala, a pri-
meira cidade a visitar o Apóstolo e Anfípo-
lis, cidade onde se ergue um majestoso 
Leão helenístico. À tarde, retornaremos 
a Tessalônica e faremos um passeio pa-
norâmico pela cidade que nos dará a 
oportunidade de ver monumentos histó-
ricos como a Kamara, Arco do Triunfo do 
Imperador Galério, a Rotunda, mausoléu 
do próprio imperador com mosaicos, seu 
palácio, A Torre Branca, construída como 
uma torre de parede que mais tarde foi 
usada como prisão e a Igreja Bizantina de 
São Demetrius. Traslado ao hotel, Jantar 
e hospedagem.
 
Dia 5º: TESSALÔNICA / VERGINA (EGES) 
/ ATENAS (MP)
Café da manhã. Pela manhã visitaremos 
a igreja de Santa Sofia, do século VIII, 
onde se destacam sua impressionante 
ornamentação em mosaico e os capitéis 
das suas colunas. Em seguida, iremos a 

HOTÉIS PREVISTOS 
ou similares

Cidades Hotéis Categoria 4*

Delfos 
Kalambaka 
Tessalônica 
Atenas

Hotel Anemolia 
Hotel Grand Meteora 
Hotel Capsis
Hotel Titania

PREÇO POR PESSOA EM USD
Em Quarto duplo
ROTA DE SÃO PAULO NA GRÉCIA
INICIO EM ATENAS

a partir de 1.672$

Rota de São Paulo 
na Grécia

• Traslado aeroporto-hotel-aeroporto.
• Ônibus ou micro-ônibus durante todo o passeio.
• 7 noites de hospedagem nos hotéis selecionados 
 ou similares em meia pensão.
• Taxa Turísticas de estadias para as noites  nos 
 hotéis
• Visitas indicadas como incluídas no roteiro.
• Fones de ouvido para visitantes.
• Taxas de entrada para Delphi, Osios Lucas, dois
 dos mosteiros de Meteora, Philippi, Vergina, 
 Acrópole, Museu da Acrópole, Museu Bizantino
 Cristão, Corinto, MiJantars, Epidauro.
• Guia acompanhante em espanhol do 1º ao 8º Dia.
• Seguro básico de viagem. 

O preço NÃO inclui:
• Bilhete de avião internacional.
• Bilhete de avião doméstico Tessalônica - Atenas
• Bebidas nas refeições.
• Gorjetas e despesas pessoais.
• Qualquer serviços ou detalhes não descrito em 
 "O preço inclui"

O PREÇO INCLUI

Vergina, a necrópole macedônia, onde 
podemos visitar o túmulo do rei Filipe II, 
pai de Alexandre, o Grande, e o museu 
onde estão expostas as jóias e a impres-
sionante urna funerária de ouro do rei.  
À tarde, traslado ao aeroporto de Tessa-
lônica para embarque no vôo doméstico 
com destino Atenas. Chegada e traslado 
ao hotel. Jantar e hospedagem. 
 
Dia 6º: ATENAS (MP)
Café da manhã. Visita à cidade de Atenas, 
berço da cultura européia, fonte de artes 
e ideias e orgulho da Idade Antiga.  O 
Apóstolo entra nas suas ruas no ano 50 da 
nossa era onde se deixa maravilhar pelo 
luxo dos edifícios, mistura-se com o povo 
e sobe à Acrópole, onde descobre a mara-
vilha do Templo à Deusa de Atenas. Visi-
taremos a Acrópole, o coração da cultura 
grega baseada na adoração dos deuses, o 
Partenon, o Erectêion e o Areópago, local 
de onde Paulo se dirige aos atenienses, 
bem como o novo museu do mesmo, 
que alberga no seu interior, os achados 
do mais importante sítio arqueológico 
do país, Faremos um passeio panorâmico 
para ver seus pontos interessantes: Está-
dio Panatinaikos, Templo de Zeus, Praça 
Syntagma, Palácio Real, etc. e o Museu 
Cristão Bizantino de Atenas, fundado em 
1914, que abriga mais de 25.000 expo-
sições com raras coleções de pinturas, 
escrituras, afrescos, mosaicos, cerâmicas, 
tecidos, manuscritos e cópias de artefatos 
do século III aC. C. até a Idade Média. Tras-
lado ao hotel, Jantar e hospedagem.  
 
Dia 7º: ATENAS / CORINTO / MIJAN-
TARS / EPIDAURO / ATENAS (MP)
Café da manhã. Pela manhã partiremos 
para a região de Argólida, percorreremos 

Saída 
2023

Final ATENAS 
8 Dias 

Pax 15/19 20/24 25/29 30/34 35/39

15/01 - 12/03 1.855 1.823 1.747 1.714 1.672

02/04 - 3/12 2.126 2.107 2.032 1.990 1.957

Sup. Single 677 677 677 677 677

a rota do Canal de Corinto que une o Mar 
Egeu com o Jônico e onde visitaremos o 
centro arqueológico de Corinto. Em se-
guida, nos deslocaremos à cidade homé-
rica: MiJantars, para visitar suas famosas 
ruínas, onde se destacam o Portão dos 
Leões, as muralhas, o recinto dos túmulos 
reais e o túmulo de Agamenon. À tarde, 
chegaremos a Epidauro para visitar seu 
teatro e apreciar a acústica deste famoso 
monumento, obra única do século IV aC.  
Regresso a Atenas. Jantar e hospedagem. 
 
Dia 8º: ATENAS (Café da manhã)
Café da manhã. Tempo livre até a hora do 
traslado ao aeroporto para embarque no 
vôo de retorno. 

GRÉCIA

Kalambaka
1

Atenas

Tessalônica

Delfos +

1

2

3

METEORA

Santuários
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Saídas 2023 
PARA ISTAMBUL: DOMINGO  

2023
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio 
Junho

15 
5 
12 
2, 30
7
4

Julho
Agosto
Setembro
Outubro 
Novembro
Dezembro

2
6
3, 24
1
5
3

ROTA DE SÃO PAULO NA TURQUIA
Inicio em ISTAMBUL
Istambul / Istambul: 9 Dias / 8 Noites

Dia 1º: ISTAMBUL (Jantar)
Chegada e traslado ao hotel. Jantar e 
Hospedagem.

Dia 2º: ISTAMBUL (MP)
Café da manhã. Começaremos o dia fa-
zendo um cruzeiro no Bósforo, a sinuosa 
linha reta que separa a Europa e a Ásia e 
conecta o Mar Negro com o Mar Interior 
de Mármara. Em seguida, iniciaremos 
nossa caminhada pelos lugares históricos 
de Istambul, passaremos pela praça do 
Hipódromo, o antigo centro esportivo e 
social de Constantinopla que sediou co-
rridas de bigas na época romana, a mes-
quita onde podemos visitar a obra-prima 
da cúpula de Hagia Sophia antes de ir 
para o Palácio de Topkapi. Localizado no 
mesmo promontório da península onde 
Constantinopla foi fundada, o Palácio 
de Topkapi é a antiga casa dos sultões 
otomanos que ainda guarda seus tesou-
ros, incluindo uma extensa coleção de 
jóias reais. Terminaremos nosso dia com 
uma tarde de compras no Grande Bazar, 
o enorme mercado coberto que abriga 
um labirinto de ruas repletas de lojas que 
vendem jóias, artigos de couro e muitos 
outros souvenirs artesanais. Jantar e Hos-
pedagem.

Dia 3º: ISTAMBUL / ANTIOQUIA / 
ADANA (MP)
Café da manhã. Traslado ao aeroporto 
para embarque no vôo doméstico com 
destino a Hatay. Chegada e continuação 
para Antioquia, onde teremos a cele-
bração da Santa Missa na Gruta de São 
Pedro, lugar que a antiga tradição indica 
como a primeira igreja de Antioquia. Em 

VISITANDO

ISTAMBUL (2) / ANTIOQUIA / ADANA (1) / TARSO 
/ CAPADOCIA (2) / KONYA (1) / LAUDICÉIA / PA-
MUKKALE (1) / EFESO / IZMIR / ISTAMBUL (1)

seguida, visitaremos a cidade onde os 
discípulos de Jesus foram chamados pela 
primeira vez de "cristãos", considerada 
a primeira sede episcopal do apóstolo 
Pedro. Em seguida, iremos ao Museu 
Hatay, onde podemos encontrar pre-
ciosos mosaicos dos séculos II, III e IV. À 
tarde saíremos para Adana, no caminho 
faremos uma parada no convento dos 
Padres Capuchinhos. Chegada, Jantar e 
Hospedagem.

Dia 4º: ADANA / TARSO / CAPADOCIA 
(MP)
Café da manhã. Saída em direção a Tarso, 
cidade natal do São Paulo. Ao chegar vi-
sitaremos a Porta da Cleópatra e o Poço 
de ão Paulo, localizado na parte judaica 
da cidade e poderemos celebrar a Santa 
Missa na Igreja de São Paulo. Também 
poderemos ver a missão de Tarso, onde 
estão dois padres católicos, os únicos 
cristãos nesta missão. Almoço. À tarde, 
continuaremos nossa viagem para a Ca-
padócia, onde poderemos visitar a cidade 
subterrânea de Kaymakli, o mais impres-
sionante dos assentamentos subterrâneos 
devido ao seu sistema de ventilação. Fa-
remos uma parada no Vale dos Pombos 
para desfrutar de uma vista panorâmica 
das formações rochosas únicas desta 
região, popularmente conhecidas como 
chaminés de fada. Jantar e Hospedagem.

Dia 5º: CAPADOCIA (PC)
Café da manhã. Durante este dia visitare-
mos a região da Capadócia, famosa por 
seu florescente monasticismo e pelos 
grandes Padres Capadócios. Almoço.  
Visitaremos o vale de Goreme, com suas 
famosas igrejas esculpidas na rocha 
calcária; Uchisar, com suas habitações 
trogloditas; Zelve, Avanos, as "chaminés 
das fadas" e uma das cidades subterrâ-
neas usadas como refúgio pelos cristãos 
durante a perseguição. Jantar e Hospe-
dagem.

HOTÉIS PREVISTOS 
ou similares

Cidades Hotéis Categoria 4*

Istambul 
Adana 
Capadocia 
Konya 
Pamukkale

Hotel Honak 
Hotel Senbayrak 
Hotel Dinler 
Hotel Bayir Diamond 
Hotel Colossae

PREÇO POR PESSOA EM USD
Em Quarto duplo
ROTA DE SÃO PAULO NA TURQUIA
INICIO EM ISTAMBUL

a partir de 1.104$

Rota de São Paulo 
na Turquia

• Traslados aeroporto- hotel- aeroporto.
• Ônibus ou micro-ônibus durante todo o roteiro.
• 8 noites de estadia em hotéis selecionados ou 
 similares em meia pensão.
• 3 almoços indicados no roteiro.
• Visitas indicadas no roteiro.
• Guia acompanhante em espanhol do 1º ao 7º Dia.
• Seguro viagem básico.

O preço NÃO inclui:
• Bilhete de avião internacional.
• Bilhetes de avião domésticos Istambul - Hatay e
 Izmir - Istambul
• Bebidas nas refeições.
• Gorjetas e despesas pessoais.
• Qualquer coisa e serviços não especificada em 
 "O preço inclui".

O PREÇO INCLUI

Dia 6º: CAPADOCIA / KONYA (PC)
Café da manhã. No início da manhã par-
tiremos para Konya. No caminho faremos 
uma parada no Caravanserai Sultanhani 
(século XIII). Almoço. Continuaremos 
nossa viagem para Konya, onde na che-
gada assistiremos à celebração da Santa 
Missa na Igreja de São Paulo. Tempo libre. 
Jantar e Hospedagem.

Dia 7º: KONYA / LAUDICÉIA / PA-
MUKKALE (MP)
Café da manhã. Saída a Yalvac para visitar 
as ruínas da antiga cidade de Antioquia 
da Pisídia. Situada na encruzilhada das 
regiões do Mediterrâneo, Egeu e Anatólia 
Central, foi a capital de muitas culturas 
diferentes, o apóstolo Paulo dando seu 
primeiro sermão aos gentios e visitando a 
cidade em cada uma de suas viagens mis-
sionárias. Em seguida iremos a Pamukkale, 
onde ao chegar visitaremos a antiga cidade 
de Laudicéia, uma das Sete Igrejas que o 
Apóstolo João repreendeu por ser morna, 

Saídas 2023 Final ISTAMBUL 9 Dias 

Pax 10 / 14 15 / 19 20 / 24 25 / 29 30 / 34 35 / 39 40 / 44

15/01 - 12/03 1.616 1.450 1.430 1.321 1.254 1.204 1.179

02/04 - 01/10 1.712 1.525 1.513 1.405 1.329 1.279 1.263

05/11 - 03/12 1.521 1.360 1.346 1.246 1.179 1.129 1.104

Sup. Single 422 422 422 422 422 422 422

as famosas "cachoeiras petrificadas" e a 
necrópole da antiga Gerapoli. Jantar e 
Hospedagem.

Dia 8º: PAMUKKALE / EFESO / IZMIR / 
ISTAMBUL (MP)
Café da manhã. Continuaremos nossa via-
gem a Éfeso, para visitar uma das Igrejas 
do Apocalipse e as impressionantes ruí-
nas da cidade antiga, como: a Biblioteca 
de Celso, o Teatro, o Odeon, o Templo 
de Adriano e a vizinha Basílica de São 
João. Em seguida, iremos a Marayemana 
(Casa de Nossa Senhora) para assistir à 
celebração da Santa Missa. Traslado ao 
aeroporto de Izmir para embarque no 
vôo doméstico com destino a Istambul.  
Chegada e traslado ao hotel. Jantar e 
Hospedagem.

Dia 9º: ISTAMBUL (CF)
Café da manhã. Tempo livre até à hora do 
seu traslado para o aeroporto para o seu 
vôo de regresso.

TURQUÍA

Estambul

Adana 1

Pamukkale

Konya

Capadocia

Izmir

2

+1 2

1 1

KONYA

ADANA

Santuários
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Saídas 2023
PARA CRACÓVIA: DOMINGO  

2023
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio 
Junho

15 
5 
12 
2, 30
7
4

Julho
Agosto
Setembro
Outubro 
Novembro
Dezembro

2
6
3, 24
1
5
3

SEGUINDO OS PASSOS DE SÃO 
JOÃO PAULO II
Inicio em CRACÓVIA
Cracóvia / Cracóvia: 6 Dias / 5 Noites

Dia 1º (Domingo): CRACÓVIA (Jantar)
Chegada e traslado para hotel. Jantar e 
Hospedagem.
 
Dia 2º (Segunda): CRACÓVIA / CZESTO-
CHOWA / CRACÓVIA (PC)
Café da manhã. De manhã começaremos 
visitando Cracóvia, uma das mais anti-
gas e belas cidades da Polônia, onde se 
destaca o Monte Wawel com o Castelo 
Wawel, a catedral, o Palácio dos Arcebis-
pos de Cracóvia e a Igreja Franciscana, 
percorreremos a cidade velha e admirare-
mos a Universidade Jagiellonica, a maior 
praça do mercado da Europa, a torre da 
Câmara Municipal, o antigo Mercado de 
Tecidos, a igreja da Santa Virgem Maria 
com o altar do grande escultor Vito Stoss 

VISITANDO

CRACÓVIA / CZESTOCHOWA / AUSCHWITZ BIRKE-
NAU / LAGIEWNIKI / DUMAJEC / ZAKOPANE / WA-
DOWICE / KALWARIA ZEBRZYDOWSKA / WIELICZKA 
/ CRACÓVIA (5)

e a antiga muralha perto do Portão de 
São Floriano e a Barbacã. Traslado para 
Czestochowa e almoço. À tarde iremos 
ao mosteiro dos Padres Paulinos onde se 
encontra a imagem milagrosa da Virgem 
Maria de Czestochowa, também chamada 
de "a Madona Negra": o lugar de pere-
grinação mais importante da Polônia, e 
terminaremos com uma Santa Missa em 
uma das capelas do Santuário. Regresso a 
Cracóvia. Jantar e Hospedagem.
 
Dia 3º (Terça): CRACÓVIA / AUSCHWITZ 
BIRKENAU / LAGIEWNIKI / CRACÓVIA  
(PC)
Café da manhã. Breve visita ao ex– bairro 
judeu Kazmierz, o centro da vida religiosa 
e social na Cracóvia judaica (se tivermos 
tempo, visitaremos uma das sinagogas de 
Kazmierz) e continuaremos até o museu 
Auschwitz-Birkenau para visitar o território 
do antigo campo de concentração e exter-
mínio nazista, construído pelos alemães 
durante a ocupação nazista da Polônia, e 
que hoje faz parte do Patrimônio Mundial 
da UNESCO. Almoço. À tarde partiremos 
para Lagiewniki, onde visitaremos o mais 
importante Santuário da Divina Miseri-
córdia do mundo, proclamado pelo Papa 
S. João Paulo II durante a sua visita à 
Polônia em 2002, e terminaremos o dia 
com a Santa Missa em uma das capelas 
do Santuário. Regresso a Cracóvia. Jantar 
e Hospedagem.
 
Dia 4º (Quarta): CRACÓVIA / DUMAJEC 
/ ZAKOPANE / CRACÓVIA (PC)
Café da manhã. De manhã cedo partire-
mos para Sromowce Wyzne, para fazer 
um passeio em jangadas tradicionais no 
rio Dunajec que corre entre as pitorescas 

HOTÉIS PREVISTOS 
ou similares

Cidade Hotéis Categoria 3*

Cracóvia Viena House Easy Crown

a partir de 1.054$

Seguindo os passos de 
São João Paulo II
Peregrinação na Polônia

• Traslados aeroporto-hotel-aeroporto. 
• Ônibus ou micro-ônibus durante todo o roteiro.
• 5 Noites em hotéis selecionados ou similares em 
 meia pensão.
• 4 almoços.
• Visitas de Cracóvia, Casa Museu do Papa de
 Wadowice, Minas de Sal de Wieliczka, Zakopane,
 Museu de Auschiwtz-Birkenau, Santuários de
 Czestochowa, Lagiewniki e Kalwaria.
• Entradas: Catedral de Cracóvia, A igreja  da Virgen 
 María e uma sinagoga.
• Os ingressos para a Mina de Sal Wielicka 
 descendo a pé e subida de elevador.
• Ingressos para a descida no rio Dunajec.
• Ingressos para o Museu Auschwitz-Birkenau, 
 o Santuário Czestochowa, Lagiewniki e Lakwaria.
• Guia acompanhante em espanhol.
• Seguro de viagem básico sem taxas de cancelamento.

O preço NÃO inclui:
• Bilhete de avião internacional.
• Bebidas nas refeições.
• Gorjetas e despesas pessoais.
• Qualquer coisa ou serviços não descrita em 
 "O preço inclui".

O PREÇO INCLUI
gargantas de Pieniny, na fronteira entre a 
Polônia e a Eslováquia (Abril a Outubro, 
ver nota). Traslado para Zakopane e al-
moço. À tarde poderemos ver o Santuá-
rio da Santíssima Virgem de Fátima em 
Krzeptowki, construído para dar graças a 
Deus por ter salvado a vida de João Paulo 
II após o atentado de 13 de maio de 1983, 
e terminaremos o dia assistindo à missa 
no Santuário. Tempo livre e regresso para 
Cracóvia. Jantar e Hospedagem.
 
Dia 5º (Quinta): CRACÓVIA / WA-
DOWICE / KALWARIA ZEBRZYDOWSKA 
/ WIELICZKA / CRACÓVIA (PC)
Café da manhã. Saída em direção a Wa-
dowice, no caminho faremos uma parada 
em Kalwaria Zebrzydowska para visitar 
seu santuário, um dos mais visitados da 
Polônia, inscrito na lista da UNESCO em 
1999 como Patrimônio da Humanidade.  
À chegada assistiremos a Santa Missa na 
paróquia do Papa e faremos um passeio 
pela cidade com os seus pontos de inte-
resse: a casa onde nasceu o Papa João 
Paulo II a 18 de maio de 1920 e a igreja 
paroquial onde foi batizado em 20 de 
junho de 1920. Almoço. À tarde segui-
remos para Wieliczka onde visitaremos a 
mina de sal, uma das mais antigas minas 
de sal do mundo, funciona desde os tem-
pos pré-históricos e forma uma cidade 
subterrânea com capelas (a capela de 
Saint Kinga é a maior capela do mundo), 
lagos e túneis. Regresso para Cracóvia. 
Jantar e Hospedagem.

Dia 6º (Sexta): CRACÓVIA (AD)
Café da manhã. Traslado ao aeroporto 
para o vôo de regresso a sua cidade de 
origem. Fim dos nossos serviços.

POLÔNIA

Cracóvia5

CRACÓVIA

Santuários

PREÇO POR PESSOA EM USD
Em Quarto duplo
SEGUINDO OS PASSOS DE SÃO JOÃO PAULO II
INICIO EM CRACÓVIA

Saídas 2023 Final CRACÓVIA 6 Dias 

Pax 6 / 7 8 / 9 10 / 14 15 / 19 20 / 24 25 / 29 30 / 34

12/03 - 30/04 + 02/07 - 06/08 1.760 1.529 1.346 1.225 1.196 1.145 1.112

07/05 - 04/06 + 03/09 - 01/10 1.792 1.561 1.378 1.240 1.229 1.187 1.145

15/01 - 05/02 + 05/10 - 03/12 1.704 1.481 1.290 1.150 1.137 1.095 1.054

Sup. Single 265 265 265 265 265 265 265

ANOTAÇÕES IMPORTANTES:
- Entre Novembro e Março não há descidas  o rio Du-
najec, mas sim uma subida de funicular ao Monte 
Gubalowka em Zakopane ou uma visita à Fábrica 
de Schindler em Cracóvia ou uma visita ao Museu 
Czartoryscy em Cracóvia.
- O itinerário e a ordem das visitas podem ser 
modificados de acordo com a disponibilidade no 
Museu Auschwitz-Birkenau, no Museu do Papa em 
Wadowice e na Mina de Sal.
- As Missas só podem ser celebradas quando o gru-
po viaja acompanhado de um padre.
- A visita às Salinas será em privado quando o grupo 
for de mínimo 15 pessoas, caso este número não 
seja atingido a visita será compartilhada com outros 
grupos. 

CRACÓVIA
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Saídas 2023 
PARA DUBROVNIK: DOMINGO  

2023
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio 
Junho

15 
5 
12 
2, 30
7
4, 25

Julho
Agosto
Setembro
Outubro 
Novembro
Dezembro

2, 23, 30
6
3, 24
1
5
3

PEREGRINAÇÃO EM MEDJUGORJE
Inicio em DUBROVNIK
Dubrovnik / Dubrovnik: 4 Dias / 3 Noites

Dia 1º (Domingo): CIDADE DE ORIGEM 
/ DUBROVNIK / MEDJUGORJE (Jantar)
Chegada e visita à cidade de Dubrovnik, 
onde poderemos visitar o mosteiro fran-
ciscano, a Igreja de San Blas, a Catedral 
e o Porto desta bela cidade medieval.  
Continuação para Medjugorje. Chegada 
e traslado ao hotel, jantar e hospeda-
gem.Após o jantar, poderemos  passear 
pelo exterior da Igreja, rezar nos locais 
de oração anexos à Igreja, como La Cruz 
de Madera ou a estátua do Cristo Ressus-
citado.

Dia 2º (Segunda): MEDJUGORJE (PC)
Café da manhã. Durante este dia, nosso 

VISITANDO

DUBROVNIK / MEDJUGORJE (3) / MOSTAR / DU-
BROVNIK

guia nos apresentará Medjugorje, sua his-
tória, seus lugares mais importantes, ele 
nos contará sobre a vida de seus videntes, 
etc., conheceremos o Santuário e a popu-
lação de Medjugorje. Começaremos pela 
Paróquia de São Tiago, em seu exterior se 
encontra a imagem da Virgem da Paz e a 
esplanada onde se celebra o programa 
vespertino da Igreja (Terço, Santa Missa, 
Adoração, Oração de cura, Veneração da 
Cruz,...) e encontros de massa, como o 
Festival da Juventude. Continuaremos 
com o Podbrdo (Monte das Aparições), 
onde se conservam as casas dos viden-
tes, e onde teremos uma explicação das 
aparições por um guia oficial da Paróquia.  
Subiremos a colina rezando o Rosário. À 
tarde, conheceremos a comunidade do 
Cenáculo, onde teremos a oportunidade 
de ouvir os testemunhos de alguns dos 
seus membros. Durante a tarde nos jun-
taremos ao programa vespertino da paró-
quia, às 6 da tarde iremos à Paróquia para 
rezar o Rosário. Após a missa, às 19h00, 
serão benzidos os objetos religiosos e 
às 20h00, Veneração da Cruz/Adoração.  
(verificar horários no inverno). Jantar e 
Hospedagem.

Dia 3º (Terça): MEDJUGORJE / MOS-
TAR / MEDJUGORJE (PC)
Café da mmanhã. De manhã bem cedo 
teremos a oportunidade de subir ao Krice-
vac rezando a Via Crucis. Retorno ao hotel 
e almoço. À tarde faremos a excursão a 
Mostar, para conhecer esta bela cidade 

HOTÉIS PREVISTOS 
ou similares

Cidade Hotéis Categoria 4* 

Medjugorje Grace 4* ou Villa Grace 4*

a partir de 485$

Peregrinação 
em Medjugorje

• Traslados aeroporto- hotel- aeroporto.
• Ônibus ou microônibus durante todo o passeio.
• 3 Noites nos hotéis selecionados ou similares em 
 regime de Hospedagem com Café da manhã.
• 3 Almoços e 3 jantares com água/vinho.
• Visitas indicadas como inclusas no roteiro.
• Guia de lingua espanhola.
• Fones de ouvido para traduções simultâneas 
 quando necessário.
• Seguro de viagem básico sem taxas de cancelamento.

O preço NÃO inclui:
• Bilhete de avião internacional.
• Gorjetas e gastos personais.
• Tudo aquilo que não estiver descrito no 
 "O preço incluí".

O PREÇO INCLUI
onde o Ocidente e o Oriente se encon-
tram. É uma cidade multiétnica, com ruas 
de paralelepípedos repletas de igrejas e 
mesquitas, e visitaremos a famosa ponte 
sobre o rio Neretva, reconstruída após 
ser destruída na última guerra. Retorno 
a Medjugorje, para assistir ao programa 
noturno. Jantar e hospedagem.

Dia 4º (Quarta): MEDJUGORJE / DU-
BROVNIK / CIDADE DE ORIGEM (MP)
Café da manhã. Manhã dedicada a con-
ferências ou testemunhos franciscanos ou 
do casal Patrick e Nancy. Almoço. Traslado 
ao aeroporto para embarcar no seu vôo de 
regresso a sua cidade de origem. Fim dos 
nossos serviços.

NOTA:
- Durante o inverno, devido a dificuldade dos 

vôos diretos para Dubrovnik, os vôos devem 
ser via 2 cidades, portanto, a ordem e os horá-
rios das visitas podem mudar.

- Devido às condições climáticas, no verão com 
muito calor e no inverno com muito frio, a 
subida ao Morro das Aparições e Krizevac será 
feita no melhor horário indicado pelo guia 
ou muito cedo ou quando não estiver muito 
quente.

- Durante o verão, de 1 de Junho a 31 de 
Agosto, o Terço será às 18:00hs, a missa 
noturna às 19:00hs e a Adoração na Terça, 
Quinta e Sábado às 20:00hs.

- Durante o horário de inverno de 1 de Setem-
bro a 31 de Maio, o Terço será às 17:00hs, a 
missa da noite às 18:00hs e a Adoração na 
Terça, Quinta e Sábado às 19:00hs.

CROÁCIA

Dubrovnik

BÓSNIA-HER-
ZEGOVINA

Mostar

Medjugorje3

MOSTAR DUBROVNIK

Santuários

PREÇO POR PESSOA EM USD
Em Quarto duplo
PEREGRINAÇÃO EM MEDJUGORJE 
INICIO EM DUBROVNIK

Saídas 
2023

Final DUBROVNIK 
4 Dias 

Pax 3 -7 8 -15 16 -25 26 -35 36 -50

Mar. / Abr. /
Nov. / Dic. 884 669 635 543 485

Mayo /
Octubre 932 725 686 594 543

Sup. Single 151 151 151 151 151
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O contrato de Viagens Combinadas rege-
se pelas estipulações nele contidas e se 
completa pelo disposto na Lei 21/1995 de 
6 de Julho.

As Condições Gerais estão sujeitas ao dis-
posto no Real Decreto Legislativo 1/2007 
de 16 de novembro (BOE 287 de 30.11) 
e demais disposições vigentes e concor-
dantes.

O fato de participar na viagem a que se 
refere esta brochura origina a aceitação 
por parte do consumidor de todas e cada 
uma das Condições Gerais, que se consi-
deram automaticamente incorporadas no 
contrato. As partes contratantes subme-
tem-se expressamente à jurisdição dos 
Tribunais de Madri para resolver todas as 
suas diferenças.

ORGANIZAÇÃO Trabax Turismo SL com 
CICMA 2887 atuará como prestador de 
serviços.

INCLUSO NOS PREÇOS: Transporte em 
ônibus, barco, trem ou avião, de acordo 
com cada roteiro; hospedagem e/ou re-
feições no regime contratado em cada 
caso em quartos duplos com banheiro 
privativo. Nos quartos duplos é permitido 
que uma terceira cama possa ser habilita-
da quando solicitada, sempre estimando 
que a utilização da terceira cama seja 
feita com o conhecimento das pessoas 
que ocupam o quarto duplo. Para todos 
os efeitos nos formulários e documen-
tação de viagem, esta circunstância será 
refletida como um quarto triplo. Todos 
os outros serviços e complementos espe-
cificados nos roteiros correspondentes, 
tais como traslados, visitas, excursões de 
ferry, gorjetas, maleteiros, etc.

Como informação geral, os quartos po-
dem ser ocupados a partir das 14h00 
do dia de chegada e devem ser desocu-
pados antes das 10h00 do dia de saída. 
Caso o Organizador tenha que alterar o 
hotel confirmado, sua responsabilidade 
se limitará apenas a oferecer um hotel da 
mesma categoria ou superior.

Em época de Natal, Páscoa, feiras, con-
gressos e outros eventos especiais, os 
preços dos hotéis podem sofrer variações 
imprevistas fora da organização, pelo que 
estão sujeitos a alterações.

Assistência de guia durante a viagem 
desde que pelo menos 15 passageiros 

participem do circuito. Com menos de 
15 passageiros no ônibus, o organizador 
pode optar por enviar apenas um ônibus 
com motorista especializado que, com 
o seu conhecimento e experiência no 
acompanhamento de pequenos grupos, 
garante a realização de todos os serviços 
turísticos.

NÃO INCLUSO NOS PREÇOS: Visitas 
e excursões opcionais e todo o tipo de 
extras, tais como taxas aeroportuárias, 
cafés, vinhos, licores, águas minerais, etc.  
As taxas turísticas em vigor em algumas 
cidades europeias não estão incluídas 
nos preços da brochura, salvo indicação 
específica em cada programa, pelo que 
serão pagas pelo passageiro. Quando a 
falta de conexão dos voos, ainda que seja 
causada por alterações de horários das 
companhias aéreas, obrigue a pernoitar 
ou fazer uma longa espera, as despesas 
daí decorrentes, serão suportadas pelo 
passageiro, salvo expressamente men-
cionado.

INSCRIÇÕES: No ato da inscrição, deverá 
ser depositado 30% do valor da viagem, 
não se considerando qualquer lugar 
como firme comprometido até que o refe-
rido depósito seja efetuado. Os restantes 
70% devem ser pagos até 15 dias antes 
da data de partida, caso contrário o lugar 
será considerado cancelado, aplicando-se 
neste caso as condições pertinentes e as 
taxas de cancelamento correspondentes.  
Os preços são baseados nas taxas e taxas 
de câmbio vigentes na data da edição do 
programa e, portanto, sujeitos a possíveis 
modificações sem aviso prévio em caso 
de alteração de alguns desses conceitos.  
Caso as eventuais alterações que venham 
a ocorrer não sejam aceitas pelo cliente, 
a Agência Organizadora fica desvincula-
da de seu compromisso de prestação de 
serviços sem outra obrigação além da 
devolução do deposito caução entregue.

BAGAGEM: As bagagens e demais per-
tences pessoais do viajante não são ob-
jeto do contrato de transporte terrestre, 
sendo seu transporte por conta e risco 
do viajante sem que a Agência Organi-
zadora seja obrigada a responder pelas 
perdas ou danos que venha a sofrer du-
rante a viagem por qualquer motivo. O 
transporte de uma mala por pessoa que 
não exceda 23 kg é totalmente gratuito.  
Recomenda-se que os usuários estejam 
presentes em todas as operações de car-
ga e descarga de bagagem. A bagagem é 

de responsabilidade do passageiro. NÃO 
será transportado nos meios de transpor-
te da TRABAX, as malas e/ou pacotes cujos 
titulares não viajem no referido meio de 
transporte. 

FURTOS: Trabax Turismo S.L. não se res-
ponsabiliza por perdas que os clientes 
possam sofrer com malas, bolsas ou ob-
jetos de valor durante a viagem, seja no 
ônibus, hotéis, restaurantes, etc. Nesse 
caso, devem informar as autoridades 
administrativas ou policiais do local dos 
eventos.

REEMBOLSOS: Caso os preços indicados, 
por qualquer circunstância justificada, 
sejam sujeitos a alteração, o viajante terá 
o direito de escolher entre aceitar as alte-
rações ou ser liberado do seu compromis-
so, sendo reembolsado o valor ou valores 
pagos. Nem a Agência organizadora nem 
o viajante terão direito a qualquer com-
pensação. Os reembolsos serão sempre 
processados   através do escritório de re-
gistro. Nenhum reembolso é feito por ser-
viços não utilizados voluntariamente pelo 
viajante.  Qualquer pedido de reembolso 
deve ser recebido no prazo máximo de 
3 meses, a contar do final da viagem. As 
solicitações de reembolso recebidas mais 
de três meses após o término da viagem 
serão consideradas prescritas, exceto se 
houver um evento de força maior que 
tenha impedido sua solicitação prévia.

CANCELAMENTOS: Caso o cliente desista 
dos serviços solicitados ou contratados 
para realizar a viagem que já havia con-
tratado, deverá indenizar o Organizador a 
partir dás 48 horas após  a confirmação da 
reserva para os seguintes conceitos:

1) A totalidade das despesas de gestão 
faturadas pela TRABAX, que serão de 50€ 
por expediente, mais as despesas de can-
celamento, se houver.

2) Uma penalidade consistindo em:
A) Cancelamento entre 15 e 10 dias antes 
da saída, 15% do valor global
B) Cancelamento entre 10 e 3 dias antes 
da saída, 30% do valor global
C) Cancelamento após três dias e não 
comparecimento na saída, sem cancela-
mento prévio, implicará na perda total do 
valor da viagem.

Exceções: Nos programas publicados nas 
páginas 86 a 102 e 137 a 174, ambos in-
clusive, serão

aplicados as seguintes condições de 
cancelamento para aplicação da sanção 
correspondente:
A) Cancelamento entre 30 e 16 dias antes 
da saída: 30%
B) Cancelamento entre 15 e 8 dias antes 
da saída: 50%
C) 7 dias ou menos antes da saída: 75%
D) A partir de três dias e não comparência 
à saída, sem cancelamento prévio, signifi-
cará a perda total do valor da viagem.

2) Condições do Cruzeiro:
A) Cancelamento entre 60 e 45 dias an-
tes da saída: 30% excluindo impostos e 
gorjetas
B) Cancelamento entre 44 e 15 dias an-
tes da saída: 50% excluindo impostos e 
gorjetas
C) Cancelamento entre 14 e 8 dias antes 
da saída: 75% excluindo impostos e gor-
jetas
D) Cancelamento até 7 dias antes da saí-
da: 100% excluindo impostos e gorjetas

Esses valores serão deduzidos do depósi-
to. Independentemente dessas penalida-
des, a agência organizadora receberá, e o 
cliente será obrigado a pagar, os custos 
de gestão.
Não serão aplicáveis   as penalidades e 
indenizações anteriores, quando, desde 
que as empresas não o impeçam e a no-
tificação seja feita pelo menos três dias 
úteis antes da data de saída, o cliente 
subroga outra pessoa no seu lugar. Neste 
caso, será cobrado um suplemento equi-
valente às despesas incorridas para fazer 
a substituição. 

No caso de algum dos serviços contra-
tados ou cancelados estar sujeito a con-
dições económicas especiais de contra-
tação, tais como cruzeiros, contratação de 
apartamentos, tarifas aéreas ou hoteleiras 
especiais, etc. Taxas de cancelamento 
para desistência serão estabelecidas de 
acordo com as suas condições específicas 
conforme constam do programa/folheto 
que deu origem ao contrato de viagem.

Podemos citar os seguintes casos:
a) Tanto as excursões originalmente con-
tratadas como parte integrante da viagem 
combinada, quanto as que o consumidor 
adquirir no destino, terão as despesas de 
cancelamento por suas condições espe-
cíficas, que serão reveladas verbalmente 
ao cliente , dividindo com todos eles a 
penalidade de 100% do seu valor caso o 
consumidor não compareça.

Condições Gerais
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b) Nos bilhetes aéreos emitidos e liqui-
dados, os cancelamentos produzidos 
obrigarão o consumidor a pagar 100% do 
preço. As condições específicas descritas 
acima, estabelecidas para as despesas de 
cancelamento, serão plenamente aplicá-
veis   independentemente de o cancela-
mento ter sido causado por força maior 
por parte do consumidor.

ALTERAÇÕES: A Agência Organizadora 
reserva-se o direito, de acordo com os 
artigos 52, 53 e 54 da Portaria de 9 de 
Agosto de 1974, de alterar a ordem do 
percurso de qualquer dos roteiros inclu-
sos neste programa, modificar a hora de 
partida ou substituir qualquer um dos 
hotéis previstos por outros de categoria 
semelhante, bem como, nas viagens aé-
reas, o tipo de avião previsto, ou mesmo 
o cancelamento da viagem, desde que 
haja motivos justificados. Para o efeito, 
e de acordo com o disposto nao apartado 
B do artigo 52.º, será considerada causa 
suficiente de cancelamento quando não 
for atingido um número suficiente de 
inscrições, e que o cancelamento seja co-
municado aos viajantes com um mínimo 
de vinte dias de antecedência.

No caso improvável de cancelamento 
de qualquer saída em qualquer um dos 
circuitos inclusos nesta brochura, será 
oferecido um programa alternativo nas 
mesmas datas de saída ou similares, bem 
como itinerário e serviços incluídos no 
programa original.  Se as datas de saída 
forem alteradas, um máximo de 200 USD 
será absorvido como uma possível multa 
em troca da tarifa pela companhia aérea.  
Em todos estes casos, o cliente não terá 
direito a qualquer reclamação e sim, ape-
nas à cobrança dos valores pagos, caso 
não concorde com as modificações.

Casos de traslados inclusos no contrato 
não sejam cumpridos, fundamental-
mente por motivos alheios à vontade da 
empresa de traslados e não imputáveis   à 
Agência Organizadora, será reembolsado 
o valor do transporte alternativo utiliza-
do pelo cliente na deslocação, mediante 
apresentação do recibo ou fatura corres-
pondente.

Os traslados de chegada incluídos nos 
programas têm um tempo máximo de 
espera para os passageiros nos diferentes 
aeroportos ou estações, este tempo é de 
uma hora a partir da chegada do vôo ou 
do trem.  Se por algum imprevisto o pas-

sageiro estimar que necessitará de mais 
tempo depois de a aterrizar do vôo ou na 
chegada do trem até contatar o seu agen-
te de traslado, deve notificar ao telefone 
de emergência imediatamente e antes 
de decorrido o tempo máximo de espera, 
diferente números que constam no seu 
voucher, caso contrário, ultrapassado o 
tempo máximo de espera e sem notícias 
dos passageiros, os motoristas dos trasla-
dos sairão da zona de espera e o serviço 
será considerado "no show", pelo que os 
clientes terão de deslocam-se por meios 
próprios até a hospedagem prevista.

RESPONSABILIDADES: A Agência Orga-
nizadora declara expressamente que atua 
unicamente como intermediária entre 
os viajantes e as entidades ou pessoas 
chamadas para prestar os serviços que 
constam nos roteiros, ou seja: empresas 
de transportes, hotéis, restaurantes, etc.  
Portanto, nega qualquer responsabilida-
de por deficiências de qualquer um dos 
serviços prestados, bem como por quais-
quer danos, lesões, acidentes, atrasos ou 
irregularidades que possam ocorrer du-
rante a execução dos serviços às pessoas 
que por ele fazem a viagem, bem como o 
equipamento e outros objetos de seu po-
der. Quando a viagem for feita em ônibus 
próprios ou alugados pela Agência Orga-
nizadora, em caso de sinistro, qualquer 
que seja o país onde ocorra, o viajante 
submete-se expressamente à legislação 
sobre acidentes rodoviários do país em 
que se encontra o veículo, podendo re-
ceber, no que respeita a danos pessoais, 
o seguro do mesmo, de acordo com a ta-
bela de indenizações correspondente que 
seria paga aos beneficiários interessados   
ou aos seus representantes legais no país 
de matrícula do veículo e no curso legal 
do mesmo.

As empresas aéreas, marítimas e terres-
tres envolvidas nessas viagens não po-
dem ser responsabilizadas por qualquer 
ato, omissão ou irregularidade que possa 
ocorrer ao viajante durante o tempo em 
que permanecer fora do respectivo meio 
de transporte.

Esta brochura é publicada sob a exclusiva 
responsabilidade do Organizador. Não é 
publicado em nome, nem obriga as com-
panhias aéreas aqui mencionadas cujos 
serviços são utilizados durante o passeio.  
O contrato de passagem constituirá o úni-
co elo que une a empresa de transporte e 
o comprador ou viajante.

A Agência Organizadora não será respon-
sável por quaisquer perdas ou danos a 
pessoas e/ou bens, resultantes direta ou 
indiretamente de forças sobrenaturais, 
devido a incêndios, falhas de máquinas 
ou equipamentos, ações governamen-
tais, autoridades, guerras, hostilidades, 
greves, tumultos, epidemias etc Nem a 
agência, nem qualquer uma de suas sub-
sidiárias ou empresas afiliadas serão ou 
serão responsáveis   por qualquer despesa 
ou responsabilidade adicional incorrida 
pelo passageiro. Quando o passageiro 
aprecie a não execução “in situ” ou má 
execução dos serviços contratados, de-
verá notificar o prestador dos mesmos 
imediatamente e no prazo de 48 horas 
à Agência Organizadora. Caso contrário, 
significará que é o usuário que deve pro-
var a violação perante a Administração e/
ou Tribunal competente.

Passageiros com necessidades especiais, 
idosos e qualquer pessoa que necessite 
de atenção individualizada e cuidados es-
peciais, devem viajar com acompanhante 
que dará o suporte necessário.

Os passageiros devem manter um com-
portamento adequado em todos os mo-
mentos do roteiro, no caso improvável e 
hipotético de que os clientes cometam 
um ato que possa ser qualificado como 
crime contra terceiros, sejam pessoas da 
organização, outro passageiro, etc. Antes 
da relevância da reclamação, a TRABAX 
poderá excluí-los do circuito sem direito 
a reembolso.

DOCUMENTAÇÃO: Todos os passageiros, 
sem exceção, devem levar sua documen-
tação pessoal ou familiar em ordem. A 
obtenção de passaportes, vistos, etc. será 
por conta própria. A entrada de passagei-
ros/turistas em países europeus fica a cri-
tério das autoridades migratórias de cada 
país. Trabax Turismo S.L. não se responsa-
biliza por inconvenientes migratórios de 
passageiros/turistas e serão aplicadas as 
condições gerais estabelecidas nesta bro-
chura para o cancelamento ou desistência 
dos serviços. A viagem considera-se con-
cluída, no momento em que a Agência 
entrega os vouchers e/ou bilhetes co-
rrespondentes aos serviços incluídos na 
viagem que constituem a formalização da 
mesma. Recomenda-se aos clientes que, 
antes de iniciar a viagem, certifiquem-se 
de que cumpriram todos os regulamen-
tos e requisitos de vistos aplicáveis   e que 
tenham em atenção a data de validade 

do seu passaporte. Alguns países exigem 
que os passaportes dos viajantes sejam 
válidos por até 9 meses a partir da data 
de estadia nesses países, independen-
temente da necessidade ou não de visto 
de entrada. É recomendável ter isso em 
mente e, em caso de vencimento inferior 
a 9 meses, é fornecido um novo passa-
porte, para evitar maiores problemas que 
possam surgir durante o circuito pois a 
Agência Organizadora não será respon-
sável por nenhuma destas consequências 
geradas.

ERROS: As variações e erros detectados 
após a publicação deste catálogo serão 
publicados em nosso site www.trabax.
es e os circuitos serão baseados nessas 
correções. A aquisição dos nossos progra-
mas ou circuitos implica o conhecimento 
e aceitação das modificações publicadas.

SEGURO: Esta viagem, para além dos se-
guros complementares à disposição das 
Transportadoras envolvidas na viagem, 
incorpora, sem custos adicionais, o Se-
guro TOTAL TRABAX, que inclui despesas 
de cancelamento, junto da Seguradora 
que resolverá qualquer incidente que 
se apresente. As condições e coberturas 
inclusas no contrato de seguro estarão à 
disposição do passageiro na Agência de 
Viagens. O passageiro será responsável 
por ligar para o seguro e concordar com 
eles diretamente, procedimentos, dados, 
reembolsos, etc. Para a validade deste 
seguro, a viagem deve estar totalmente 
paga.

PRÉ-VENDA NO FOLHETO ANTERIOR: 
Os programas de pré-venda, baseado 
nos preços do catálogo anterior, poderão 
ser revistos nos roteiros e suplementos 
(Europack) no novo catálogo, mantendo 
sempre as condições de pagamento espe-
cificadas na oferta. Qualquer alteração de 
itinerário ou suplementos não pode ser 
reclamada ou reembolsada, aplicando-se 
o preço correspondente caso haja algum 
serviço extra.

VALIDADE: A programação desta bro-
chura é válida de abril de 2023 a abril de 
2024, exceto para aquelas viagens em 
que a data de início ou término seja indi-
cada em uma data diferente.

O consumidor declara conhecer perfei-
tamente as condições particulares e as 
condições gerais e estar de acordo com 
todas elas.


