ROTEIRO:
1º dia – 5 de outubro (terça) FORTALEZA / ZAGREB
Apresentação no aeroporto de
Fortaleza para embarque com
destino a Zagreb, fazendo conexão.
2º dia – 6 de outubro (quarta) ZAGREB
Chegada, recepção pelo guia e
traslado ao hotel. Hospedagem e
JANTAR.
3º dia – 7 de outubro (quinta) ZAGREB
Café da manhã, visita panorâmica
por Zagreb, a maior cidade do país
e uma das metrópoles europeias
que souberam conservar o espírito
de épocas passadas. Continuação
com destino à fronteira de
SlavonskiBrod. Entrada na
Bósnia-Herzegovina, por
belíssimas paisagens de vales e
montanhas, chegaremos à capital,
Sarajevo. Chegada, hospedagem e
JANTAR.
4º dia – 8 de outubro (sexta) ZAGREB / MEDJUGORJE
Café da manhã e saída em direção a
Medjugorje, o lugar onde Nossa
Senhora apareceu e, desde então,
lugar de peregrinação. Chegada,
hospedagem e JANTAR.
5º dia – 9 de outubro (sábado) MEDJUGORJE
Café da manhã. Visita a Medjugorje
e ao local das aparições da Virgem
Maria, Rainha da Paz, em 1981,

numa colina perto da cidade,
deixando uma mensagem de paz, aos
seus ﬁéis, onde teremos uma
explicação e visita ao lugar onde as
aparições tiveram início. Após, visita
Bijakovic, vila onde os videntes
nasceram. Visita ao Santuário de
Medjugorje, Colina das Aparições
(Podbrdo), com a citação do Santo
Terço, onde os jovens videntes viram
Nossa Senhora. Logo após, subida
na Montanha da Cruz (Krizevac),
com oração da Via Sacra. Visita a
imagem de Cristo Ressuscitado,
onde desde 2001 o seu joelho direito
verte água sem parar, em qualquer
época do ano. É um líquido que já foi
examinado e não se sabe a sua
origem. Retorno ao hotel,
hospedagem e JANTAR.
6º dia – 10 de outubro (domingo) MEDJUGORJE / ZAGREB
Café da manhã. Saída até o local
onde Nossa Senhora se apresentou
pela 1ª vez no dia 24 de junho de
1981. Perto deste lugar se encontra a
imagem de Nossa Senhora, onde
depois da revelação dos Segredos
ﬁcará o sinal permanente (3º
segredo). Descida até a Cruz Azul,
local do aparecimento de Nossa
Senhora todo dia 02 de cada mês.
Continuação para Tihaljina, um
pequeno vilarejo a 50 km de
Medjugorje, onde existe uma linda
imagem de Nossa Senhora das
Graças. Logo após, retorno a Zagreb.
Hospedagem e JANTAR.
7º dia – 11 de outubro (segunda) ZAGREB / LISBOA

C a f é d a m a n h ã . Tr a s l a d o a o
aeroporto para embarque com
destino a Lisboa. Chegada,
hospedagem e JANTAR.
8º dia – 12 de outubro (terça) LISBOA / FÁTIMA
Café da manhã e saída para uma
visita panorâmica pela cidade de
Lisboa, a capital portuguesa,
incluindo: a Praça Marquês de
Pombal, o Parque Eduardo VII, a
Torre de Belém, o Monumento aos
Navegantes, o Mosteiro dos
Jerônimos, o bairro de Alfama, a Sé e
Igreja de Santo Antônio. À tarde,
saída com destino a Fátima.
Chegada, hospedagem e JANTAR.
Possibilidade de participação na
Procissão das Velas.
9º dia – 13 de outubro (quarta) FÁTIMA
Café da manhã. Dia inteiro dedicado
à Nossa Senhora de Fátima. No
Santuário participaremos das
atividades oﬁciais, incluindo a Missa
e a recitação do Santo Rosário.
Retorno ao hotel para acomodações.
Após o JANTAR participaremos da
tradicional procissão das velas na
Cova da Iría, com a imagem de N.
Sra. de Fátima. Retorno ao hotel.
10º dia – 14 de outubro (quinta) –
FÁTIMA / LISBOA /
FORTALEZA
Café da manhã. Em horário
determinado, traslado ao aeroporto
para embarque de retorno a
Fortaleza. Chegada e ﬁm dos nossos
serviços.

NOSSOS SERVIÇOS
INCLUEM:
Parte Aérea, conforme o roteiro, em
classe econômica; Hotéis categoria
turística superior (4*); Acomodação
em quartos para duas pessoas (dbl);
para quarto individual, terá
acréscimo no valor; Impostos e taxas
hoteleiras; Maleteiros nos hotéis que
tem esse serviço disponível
(somente 01 mala por pessoa);
Refeições (meia pensão): conforme
mencionados no roteiro; Ônibus
exclusivo para o grupo fora do
Brasil; Acompanhamento do diretor
espiritual + representante da
Plutarco Turismo, durante a viagem;
Guia acompanhante da operadora no
exterior, falando português, durante
todo o percurso; Guias locais falando
português ou, eventualmente,
espanhol; Passeios, traslados e
ingressos, conforme o programa; Kit
do peregrino (mochila ou sacola;
porta documento, etiquetas de mala e
porta euros); Seguro de viagem.
N O S S O S S E RV I Ç O S N Ã O
INCLUEM:
Taxas aéreas: (€uros190,00);
Documentação Pessoal (passaporte,
vacinas e vistos consulares); Extras
de caráter pessoal (telefonemas,
táxis, lavanderia, gorjetas, internet,
etc.); Gorjetas a guias e
motoristas: (€uros 60,00); Passeios
opcionais ou outros serviços que, por
quaisquer motivos venham a exceder
a programação. Tudo o que não
estiver expressamente mencionado
como incluído no roteiro.

Pagtºs com início em: Quantidade de parcelas

Setembro/2020
Outubro/2020
Novembro/2020
Dezembro/2020
Janeiro/2021
Fevereiro/2021
Março/2021
Abril/2021
Maio/2021
Junho/2021
Julho/2021
Agosto/2021

1+12
1+11
1+10
1+9
1+8
1+7
1+6
1+5
1+4
1+3
1+2
1+1

Valor das parcelas

€uros 338,46
€uros 366,66
€uros 400,00
€uros 440,00
€uros 488,88
€uros 550,00
€uros 628,57
€uros 733,33
€uros 880,00
€uros 1.100,00
€uros 1.466,66
€uros 2.200,00

IMPRESSO EM SETEMBRO / 2020

VALOR DA PEREGRINAÇÃO (Aéreo + Terrestre) – POR PESSOA:
EM QUARTO DUPLO ....................................... €uros 4.400,00
Suplemento para quarto individual ..................... €uros 490,00
(Preços calculados para um grupo mínimo de 20 peregrinos viajando juntos).

PEREGRINAÇÃO A CROÁCIA, BÓSNIA E HERZEGOVINA
MEDJUGORJE E PORTUGAL - 13 DE OUTUBRO EM FÁTIMA
Direção Espiritual: Pe. PAULO FRANCISCO SOBRINHO
Igreja Nossa Senhora do Loreto
De: 05 a 14 de outubro 2021 ( 10 dias )

Importante: * A peregrinação, bem como todas as taxas, deverão está totalmente quitadas até 60
dias antes do embarque, isto é, até o dia 05 de agosto de 2021.
INSCRIÇÃO/TAXA DE ADESÃO: no valor de €uros 500,00 (Quinhentos euros), por pessoa – não
reembolsável. Esta taxa já está inserida no valor total da viagem. A taxa de adesão é intransferível.

BANCOS PARA PAGAMENTOS:
Plutarco - Agência de Viagens e Turismo Ltda - CNPJ nº 03.950.651/0001-30
Banco do Brasil: Agência: 3473-8 Conta corrente: 18.765-8
Banco Santander: Agência: 1584 Conta corrente: 13.001005-2
FORMA DE PAGAMENTO: Pagamentos serão realizados em real (R$) ao câmbio do euro oﬁcial
turismo venda do dia do pagamento, fornecido por operadora de câmbio de Fortaleza indicada pela
Plutarco Turismo, credenciada pelo Banco Central (não se aplica outro câmbio).
DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA: Passaporte com validade não inferior a 6 meses da data de
retorno dessa viagem.
PREÇO SUJEITO A ALTERAÇÃO, SEM PRÉVIO AVISO: O preço do programa constante neste
folheto está publicado em EUROS e foi calculado por ocasião de sua cotização (setembro/2020). Estão,
por conseguinte, sujeitos a alterações em razão de variação cambial ou outros fatores.
PASSAGEIROS COMPARTILHANDO APTO: As reservas de passageiros isolados para ocupação de
apartamento compartilhado serão aceitas condicionalmente. Se, a qualquer tempo, não for possível
conseguir companhia ou o passageiro quiser ﬁcar sozinho no apartamento, deverá pagar um valor
adicional para a ocupação de um apartamento individual.
CONDIÇÕES GERAIS: O ato de Inscrição para participação no presente programa de viagem, implica
automaticamente na adesão do participante às condições gerais e especíﬁcas que constam no Contrato de
Viagem.
Observações:
a) Data de embarque da viagem sujeita a alterações.
b) As visitas poderão ser invertidas de dias e de sequência sem prejudicar o roteiro.

Informações e inscrições:
Pe. Paulo: 85. 9.9973-3040 Tim
Zilda Plutarco
Plutarco: 85. 3262-1636/3265-3277/9.8879-3555(whasapp)/9.9662-7476 (Tim)

PLUTARCO - Agência de Viagens e Turismo Ltda
Av. Santos Dumont, 5753 - sala 1306
Complexo Empresarial São Mateus
Torre Oﬃce - Papicu - 60.150-162
2000 - 2020

Tel.:(85) 3262-1636 / 3265-3277

www.plutarcoturismo.com.br / plutarcoturismo@plutarcoturismo.com.br
CADASTUR: 31232.00.41-4 - Fortaleza - Ceará - Brasil

