DELEGAÇÃO DE LISBOA

POR BARCELONA, ANDORRA E LOURDES
4 a 11 SET 2017

1º DIA – LISBOA/BARCELONA
Comparência no aeroporto ás 05h15 para embarque no voo
TP1038 ás 06h50 com destino a Barcelona. Chegada ás 09h50
e início da visita da cidade de Barcelona. Inicio da visita
panorâmica da cidade de Barcelona. Iremos conhecer: os
bairros de L'Exaimple e Gràcia são os bairros mais culturais e
modernistas de Barcelona. El Born destaca-se como bairro
boêmio e reduto de jovens e artistas A Cidade Velha (centro
antigo) é outra atração, onde se encontra o medieval bairro
Gótico, que já foi colônia do Império Romano. No bairro
gótico visitaremos a pé a catedral (visita do interior), a Praça
de S. Jaime, o palácio da Generalidade; continuação para a
Praça de Catalunha, Ramblas, Praça de Espanha etc. A visita
continua agora com destaque para o mestre Escultor Gaudi,
que trouxe a cidade belezas únicas como a Catedral da
Sagrada família (visita do interior), etc. Almoço entre visitas.
Jantar e alojamento no Hotel Expo**** ou similar
2º DIA – BARCELONA/MONTSERRATE/ANDORRA
Pequeno-almoço no hotel e saída ás 08h30 para vista a
Montserrat. Montserrat é um local sagrado para o povo
catalão. Montserrat fica a uns 40 km de Barcelona numa
região bastante montanhosa com uma altitude de 1000
metros acima do nível do mar. Montserrat possui como
atrativos: um Mosteiro Beneditino, a Catedral de Montserrat
que abriga a famosa Virgem Negra (visita) ("La Moreneta")
além da sua geografia montanhosa que proporciona belas
paisagens e trilhas. Continuação em direcção a Andorra.
Chegada para almoçar. Tarde livre. Jantar e alojamento no
hotel Princep Andorra****ou similar.
3º DIA – ANDORRA /LOURDES
Pequeno almoço no hotel e manhã livre. Almoço. As 14h30
saída em direcção a Ax les Thermes e Lourdes. Jantar e
alojamento no hotel Mediterranée****ou similar.
4ºe 5º DIA – LOURDES
Estadia no hotel em regime de pensão completa. Lourdes é
uma pequena cidade francesa, com aproximadamente
15.300 habitantes, localizada aos pés dos Pirenéus, a 420

metros de altitude, entre a planície e a montanha. Porém,
Lourdes destaca – se das demais, por ser um centro de
peregrinação mundial. Recebe todos os anos mais de 1
milhão de peregrinos cristãos vindos de mais de 150 países,
que permanecem na cidade por alguns dias. Tudo começou
em 1858, entre os meses de fevereiro a junho. Nesse
período Nossa Senhora, Mãe de Jesus, manifestou-se por 18
vezes a Bernardete Soubirous na Gruta de Massabielle, nos
arredores de Lourdes, na França. Declarando-se ser a
Imaculada Conceição, aquela que vem socorrer todos os que
se encontram com o coração atribulado por sofrimentos
físicos e morais. Em todas aparições, trouxe ao mundo um
apelo de conversão mediante a oração e a penitência. Foi a
partir das aparições que as peregrinações começaram e
continuam até hoje e cada vez mais intensa, em busca de
ajuda e de renovação interior, pelos peregrinos cristãos.
Dias dedicados ás visitas das basílicas; da gruta; dos locais
de residência de Bernardete Soubirous, etc. Às 17h00
possibilidade de participar na Procissão das Velas.
Aconselhamos a visitar os arredores como grutas de
Betharram; parque dos animais dos Pireneus; Cauterets com
as suas termas e cascadas, etc.
6º DIA – LOURDES /BARBASTO/BARCELONA
Pequeno almoço no hotel e saída para Barbastro. Visita da
catedral e almoço. De tarde continuação para Barcelona.
Jantar e alojamento no hotel Expo ou similar ****
7º DIA – BARCELONA
Pequeno almoço e continuação da visita da cidade, como o
Camp Nou (estádio de Futebol Clube de Barcelona),
Montjuich onde se encontra o Estádio Olímpic, o Poble Nou,
o castelo de Montjuich, etc. Continuamos para a cidade
desportiva del Poble Nou, Barceloneta, etc. Almoço entre
visitas. Jantar e alojamento no hotel****
8º DIA - BARCELONA / LISBOA
Dia livre em regime de pequeno almoço e almoço. Em hora a
indicar localmente transfere ao aeroporto para partida com
destino a Lisboa.
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