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Visitando o Santuário  Mãe, 
Rainha e Vencedora Três 

vezes admirável de 
Schoenstatt 

(Padre Kentenich)

Direção Espiritual:Direção Espiritual:
Padre Tarcísio Justino LoroPadre Tarcísio Justino Loro

Direção Espiritual:
Padre Tarcísio Justino Loro

JJ Travel
Fones: (11) 99980-8569 / (11) 94775-8556 - Jairo

(12) 9 9700-6885 / (12) 3921-8695 - Joca
E-mails: jairodonascimento7@yahoo.com.br / jocamolina@gmail.com 

Paróquia Nossa Senhora de Fátima
Fone: (11) 3834-1532 – Déborah ou Eduardo

E-mail: nsrafatima@uol.com.br

RESERVAS E INFORMAÇÕES:  

FORMAS DE PAGAMENTO:

• Parcelamento no cartão de crédito: entrada 25% 
e Saldo em até 9 vezes sem juros

• À vista (5% de desconto)

IMPORTANTE: Como os lugares são limitados será 
obedecida a ordem de chegada da adesão. Portanto, a 
mesma deverá ser feita sob consulta, pois estará sujeito 
à disponibilidade de lugar.
DOCUMENTAÇÃO: É necessário o passapor te  
válido.(6 meses)

MUDANÇA DE ITINERÁRIO: A JJTravel se reserva o direito de alterar o programa, visitas ou de 
trocar alguns hotéis previstos, se motivos de força maior ou razões especiais o exigirem, 
podendo fazê-lo em qualquer momento sem aviso prévio, respeitando a mesma qualidade e 
categoria. E, visando a segurança em nossas excursões, eventualmente poderá haver 
inversão ou suspensão de alguma visita prevista. Essas alterações serão informadas 
localmente pelo guia.

TERMO DE RESPONSABILIDADE: As Condições Gerais e Especícas para Prestação dos 
Serviços oferecidos neste impresso são as constantes da Deliberação Normativa no 161/85 
da Embratur cuja cópia está à disposição dos interessados nesta empresa.

Schoenstatt

Estrasburgo

Lucerna

PREÇO DO PACOTE POR PESSOA

 USD 5.610,00
Taxas de embarque: US$ 180,00

ORGANIZAÇÃO:

SAÍDA: 11/07/2019               

CHEGADA: 26/07/2019
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O PREÇO DO PACOTE INCLUI:
â T ransporte de ônibus Paróquia / Guarulhos / Paróquia;
â P assagem aérea em classe econômica, com saída e 
     chegada de SãoPaulo;
â T raslados dos aeroportos aos hotéis e vice-versa;
â H otéis de Primeira Categoria – quarto para duas pessoas;
â M eia Pensão (café da manhã e jantar - menu turístico);
â M aleteiros nos hotéis (1 mala por pessoa);
â T ransporte em ônibus de Gran Turismo;
â V isitas mencionadas no programa;
â G uia especializado, falando português;
â G uias locais em: Frankfourt, Estrasburgo, Colmar, Zurique, 
     Lindau, Dachau, Munique, Rothenburg, Wurzburg, Nuremberg, 
     Dresden, Praga e Viena.

CONDIÇÕES GERAIS E ESPECÍFICAS

EUROPA DE CHARME - ALEMANHA, FRANÇA, SUÍÇA, REPÚBLICA TCHECA E ÁUSTRIA - ROTEIRO 16 DIAS

10º DIA (20/07 – domingo) - WURZBURG / NUREMBERG – 109 km / 
DRESDEN – 317 km - Após café da manhã, saída para Nuremberg, antiga 
cidade imperial cercada por muralhas medievais. Passeio panorâmico 
pelo centro antigo, com suas fascinantes igrejas e encantadoras praças. 
À tarde, partida em direção à cidade de Dresden, cidade de arte e cultura. 
Hospedagem no hotel. Jantar (incluso). 

de Dachau. Lá visitaremos o campo de concentração de Dachau, que foi 
construído em 1933 pelos nazistas em uma antiga fábrica de pólvora, 
próxima a cidade de Dachau, cerca de cinco quilômetros ao norte de 
Munique, no sul da Alemanha. No auge, o campo chegou a ter mais de 
188 mil presos. Os nazistas documentaram a morte de 31.951 pessoas, 
embora estudiosos dizem que o número de fatalidade pode ter sido bem 
maior. Regresso ao hotel. Jantar (incluído) 

11º DIA (21/07 – segunda feira) – DRESDEN / PRAGA – 149 km - Após 
café da manhã, saída para visita da cidade conhecendo a Praça do Teatro, 
Opera House, a antiga Praça do Mercado e seus belos castelos e 
catedrais. Continuação até a encantadora e belíssima cidade de Praga. 
Hospedagem no hotel. Jantar (incluso). 

09º DIA (19/07 - sábado) - MUNIQUE / ROTHENBURG – 255 km / 
WURZBURG – 45 km - Café da manhã. Saída para visita panorâmica em 
Rothemburg, a cidade mais visitada da rota romântica, com arquitetura 
preciosa, ótima culinária e pitorescas ruas para pedestres. Visita a pé 
pelo centro antigo desta belíssima cidade, com sua arquitetura típica e a 
Igreja de Santiago com seu altar. Continuação para Wurzburg, onde 
conheceremos a ponte antiga sobre o Rio Meno, com estátuas barrocas 
e a Fortaleza de Marienberg. Hospedagem no hotel. Jantar (incluso). 

12º DIA (22/07 – terça feira) - PRAGA - Após café da manhã, Passeio 
panorâmico da cidade, passando pelos monumentos históricos mais 
interessantes, como a Praça Venceslau, o Teatro Nacional e o Bairro do 
Castelo de Praga, a Catedral de São Vito e a igreja de São Jorge, onde 
conheceremos a história da Padroeira de Praga, a Santa Inês de Praga. 
Numa pequena caminhada a pé, veremos a famosa Praça da Cidade 
Velha, com seu relógio astronômico, a igreja gótica da Virgem de Tyn e a 
Ponte Carlos. Restante da tarde livre. Jantar (incluído) À noite, passeio 
opcional para assistir ao famoso “Teatro Negro de Praga”. 
13º DIA (23/07 – quarta feira) - PRAGA / VIENA – 333 km - Café da 
manhã e saída com destino a Viena, na Áustria. Chegada e hospedagem 
no hotel. Jantar (incluso). À noite, sugerimos assistirem a um 
maravilhoso concerto de valsas. 
14º DIA (24/07 – quinta feira) - VIENA - Após café da manhã, visita 
panorâmica da cidade, percorrendo: a Ringstrasse, o Parlamento, a 
Ópera, a Prefeitura, a Bolsa, a Igreja Votiva, os museus de História da Arte 
e da Historia Natural. À tarde, visita ao Palácio Schönbrunn, residência 
imperial, onde residiram Maria Teresa, Francisco José e a Imperatriz 
Sissi. Jantar de confraternização (incluso). 
15º DIA (25/07 - sexta feira) – VIENA / SÃO PAULO - Café a manhã no 
hotel. Em horário a ser determinado, assistência de guia e traslado ao 
aeroporto para embarque com destino à São Paulo, com conexão. 
16º DIA (26/07 – sábado) – SÃO PAULO - Chegada e após trâmites 
legais, retorno até a Paróquia Nossa Senhora de Fátima. Fim dos nossos 
serviços.

03º DIA (13/07 – domingo) – FRANKFURT / SCHOENSTATT – 115 km 
ESTRASBURGO – 277 km  - Café da manhã e saída até Schoenstatt para 
visitar o Santuário da Mãe Rainha. Tempo livre para celebração da Santa 
Missa. Logo após, saída com destino a Estrasburgo, na Alsácia - Lorena. 
Hospedagem no hotel. Jantar (incluso). 

06º DIA (16/07 – quarta feira) – ZURIQUE / LUCERNA / ZURIQUE – 52 
km - Café da manhã e visita à cidade, na qual se destaca especialmente o 
centro histórico, com a catedral, a antiga prefeitura, a Porta de San Martin 
e o edifício dos Curtidores. Continuação pelo centro comercial e 
nanceiro, Bahnhofstrasse, Igreja de Fraumunster, o Limmatquai e o 
bairro da Universidade. À Tarde, ida até a belíssima cidade de Lucerna, 
cidade medieval localizada às margens do Lago de Lucerna (Quatro 
Cantões). O ponto de atração é a famosa Ponte da Capela, construída de 
madeira em 1333, coberta e decorada com várias pinturas. Retorno ao 
hotel em Zurique. Jantar (incluído) 

08º DIA (18/07 – sexta feira) - MUNIQUE / DACHAU / MUNIQUE – 30 
km - Após café da manhã, visita panorâmica da cidade, conhecendo 
Marien Platz, local que recorda Mariensäule, como símbolo religioso da 
invocação especial à Maria, mãe de Deus, o mais antigo monumento de 
paz em Munique. Também veremos o centro geográco e social de 
Munique, visita a Maximilian Strasse – avenida mais elegante da cidade, 
Palácio de Nymphenburg e a Vila Olímpica. À tarde, iremos até a cidade 

02º DIA (12/07 – sábado) – FRANKFURT - Chegada. Assistência de guia 
e traslado para visita panorâmica da cidade, onde se destaca o Romer, 
hoje a Prefeitura, com edifícios dos séculos XV e XVI, a Fonte da Justiça, a 
Catedral e Igreja de São Paulo. Hospedagem no hotel. Jantar (incluso). 

04º DIA (14/07 – segunda feira) - ESTRASBURGO  - Após café da 
manhã, saída para visita da cidade de Estrasburgo, sede do Parlamento 
Europeu, na Alsácia, percorrendo a Cidade Velha com a Catedral Gótica, 
o Bairro da ”Petite France”, o Palácio Rohan, o Mercado dos Leitões, etc. 
Tarde livre para atividades pessoais. Jantar (incluso). 
05º DIA (15/07 – terça feira) – ESTRASBURGO / RIBEAUVILLÉ – 61 km 
/ COLMAR – 17 km / ZURIQUE – 156 km - Café da manhã e saída para 
um passeio ao longo da rota dos vinhos da Alsácia para descobrir alguns 
vinhos mais fascinantes da França. Seguiremos para uma visita da bela 
cidade de Ribeauvillé, localizada na “Rota dos Vinhos” com suas ruelas, 
casas antigas e muralhas. Continuação para degustação de vinhos em 
uma vinícola (degustação inclusa). Seguiremos pela charmosa cidade 
de Colmar, com seus monumentos de prestigio, a Casa Pster, o Koifhus, 
Igreja de Saint Martin os bairros pitorescos da pequena Veneza. 
Continuação para Zurique. Hospedagem no Hotel. Jantar (incluso). 

01º DIA (11/07 – sexta feira) SÃO PAULO / FRANKFURT - Apresentação 
na Paróquia Nossa Senhora de Fátima e saída em direção ao Aeroporto 
Internacional de São Paulo, em Guarulhos para embarque com destino à 
Frankfurt. 

07º DIA (17/07 – quinta feira) - ZURIQUE / LINDAU – 140 km / MAINAU 
/ MUNIQUE – 181 km - Após café da manhã, partida em direção à cidade 
de Lindau. Visita panorâmica na cidade e a tarde passeio de barco até a 
ilha de Mainau, também conhecida como a “Ilha das Flores”. No retorno à 
Lindau, partida em direção à Munique. Hospedagem no hotel. Jantar 
(incluído) 

â C artão de assistência internacional (seguro-saúde)
      plano básico;

O PREÇO DO PACOTE NÃO INCLUI:
â Extras nos hotéis: refeições à la carte, bebidas, lavanderia, 
     telefonemas, etc.;
â Serviços extras causados por mudança de horário ou atraso 
     de voos previstos;
â Carregadores de malas nos aeroportos;
â Visitas e passeios opcionais;
â Extras de caráter pessoal;
â Gorjetas.
â Taxas de embarque: US$ 180,00;

Suplemento para ocupar quarto individual: US$ 980,00
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