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PEREGRINAÇÃO JMJ LISBOA 2023 - ROTEIRO VIAGEM No. 010  

Agosto de 2023 – 9 dias/ 7 noites 

Lisboa - Nazaré - Fátima   

Diretor Espiritual – Dom Antônio de Assis Ribeiro SD 

               

1º dia - Belém - Lisboa  

Em horário apropriado, encontro no aeroporto de Belém para embarque em voo com destino a Lisboa.    

  

2º dia - Lisboa – Fátima e Nazaré 

Chegada a Lisboa, procedimentos de imigração e transfer para o hotel. Restante do dia livre no Santuário de Fátima. Jantar 

e pernoite. 

 

3º dia - Fátima e Nazaré - Lisboa 

Após o café da manhã, saída em direção a Nazaré, onde conheceremos o local do milagre de Dom Fuas Roupinho e a 

Basílica de Nossa Senhora de Nazaré, no alto de um penhasco que se debruça, imponente, sobre o Oceano Atlântico. À 

continuação, seguiremos para Lisboa. Em um passeio panorâmico, conheceremos a Baixa Pombalina, há 600 anos o coração 

da cidade, com a bela Praça do Rossio com suas fontes e edificações históricas; o Teatro Nacional; o elegante calçadão de 

pedestres da Rua Augusta e a Praça do Comércio. Passaremos por Alfama, o bairro mais antigo de Lisboa, com suas vielas 

estreitas e casario tradicional; Torre de Belém, Padrão dos Descobrimentos e o magnífico Mosteiro dos Jerônimos, ícone da 

arquitetura manuelina, um dos monumentos mais importantes de Lisboa. Término no hotel. Jantar  e pernoite  

  

4º dia ao 8º dia - Lisboa – JMJ 2023   

Dia dedicado as atividades da JMJ 2023.  

  

9º dia – Lisboa – Belém 

Café da manhã e em horário apropriado, transfer do hotel para o aeroporto de Lisboa. Embarque em voo com destino a 

Belém. Final dos serviços da PAULUS.  

   

▪ Considerações importantes  

· A ordem das visitas/passeios programados poderão sofrer alterações, a fim de propiciar um melhor aproveitamento da 

viagem.  

 

▪ Nossos preços incluem  

· Passagens aéreas Belém / Lisboa / Belém -  classe econômica, com 1 mala mão (8 kg) e 1 mala porão (23 kg).  

· Taxas de embarque.  

· Hospedagem em hotéis categoria POP em regime de pensão completa (café da manhã, almoço e jantar).  

· KIT JMJ LISBOA 23 – Hospedagem – alimentação e transporte (definido pelos gestores da JMJ 2023) 

· Taxas hoteleiras.  

· Transporte terrestre em ônibus de turismo com ar condicionado e rede wi-fi.  

· Acompanhamento, em todas as visitas, de guias licenciados, em língua portuguesa.  

· Acompanhamento de um coordenador do grupo, do primeiro ao último dia da viagem, até o embarque do grupo no 

aeroporto de Lisboa.  

· Gorjetas para guia e motorista em Portugal  

· Seguro de viagem, com cobertura médica de EUR 30.000.  

  

▪ Nossos preços não incluem  

· Passaporte (cuja validade mínima deve ser de 6 meses a contar da partida para o Brasil no último dia).  

· Refeições não mencionadas no tópico anterior.  

· Bebidas nas refeições.  
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· Gorjetas não mencionadas no tópico anterior.  

· Despesas de caráter pessoal.  

· Qualquer item que não tenha sido expressamente mencionado como incluído no tópico anterior.  

  

▪ Importante  

· Programa, serviços e valores estão sujeitos a alterações até à contratação, e também na hipótese de redução do número 

de participantes mínimo previsto (25 pessoas); serão confirmados somente no momento do fechamento do grupo.  

· A lista definitiva de hotéis é disponibilizada em até 15 dias antes da viagem.   

· Serviços sugeridos de acordo com a programação do grupo. Qualquer alteração ou inclusão solicitada pelo passageiro 

serão cobradas como suplemento.  

  

▪ Preços  

PARTE AÉREA + PARTE TERRESTRE + INSCRIÇÃO NA JMJ LISBOA 2023 - preços por pessoa e formas de pagamento  

Acomodação Parte Aéreo + Terrestre p/ pessoa -  
5 noites por conta da JMJ    Cotação U$ 22/06/2021 = R$4,99 A prazo – PIX – Pagamento FLEX – Dólar PTAX BACEN 

1 noite Apto quadruplo  U$ 3.000,00 => R$14.970,00  2021 = 20% | 2022 = 50% | 2023 = 30% 

• A matricula R$100,00 - VALE 1 talão => R$200,00 da DPS - “DOAÇÃO PREMIADA SOLIDÁRIA”  

• A DPS deverá viabilizar em média US$1.000,00 =>R$ 4.970,00 para cada JOVEM “engajado e comprometido 

com a JMJ Lisboa 2023 – Patrocinador exclusivo – GENTE FELIZ – Emprego e Renda 

 

*o vencimento do última parcela será no dia 31 de maio de 2022. Preços sujeitos à variação do cambial 

                    

Todos os detalhes, datas, vôos e hotéis serão informados no mês de outubro de 2022. Após a abertura das venda da TAP. 

Quem tiver adquirido, caso NÃO concorde com a viagem, poderá solicitar o seu dinheiro de volta e receberá o valor das 

mensalidades somadas, valor em Reais, já efetivamente pagos, abatido da  MULTA, que será de 20% (vinte). Tudo será 

realizado como previsto no TERMO DE ADESÃO ASSINADO PELO CLIENTE, E OU RESPONSÁVEL, POR OCASIÃO DA 

COMPRA DA VIAGEM.  

Após esta data, tendo em vista o PTA – Passagem Transporte Aéreo EMITIDO, caso o cliente resolva CANCELAR a sua 

viagem, será cobrada além da MULTA de 20% (vinte) o valor da TAXA DE CANCELAMENTO DA CIA AÉREA EMISSORA DO 

PTA, conforme a legislação vigente na aviação civil.  

 

Em caso de dúvidas fale com o coordenador (a) do seu grupo. Se o coordenador não solucionar, recorra ao supervisor(a) e 

ou ao Padre Maurício Henrique. Muitos assuntos são pastorais e não cabe a Paulus decidir. Pela compreensão, OBRIGADO! 

 

Todos os peregrinos participarão de um grupo de whatssap onde terá um gestor da Paulus que estará pronto para postar 

todas as informações e decisões, preventivamente, esclarecendo e facilitando a vida de todos. 

 

Agradecemos a confiança de DOM ANTÔNIO DE ASSIS RIBEIRO ao escolher a PAULUS para realizar este sonho de 

centenas de jovens. Não pouparemos esforços para honrar todos os compromissos assumidos. 

 

A PAULUS SE ORGULHA DE TÊ-LO COMO CLIENTE E FARÁ TUDO PARA ENCANTÁ-LO E TRANSFORMAR SUA VIAGEM EM 

UMA EXPERIÊNCIA ÚNICA, BRILHANTE E INESQUECÍVEL. 

 

Boa viagem e Inesquecível experiência. 

 

OBRIGADO PELA PREFERÊNCIA   

Prof. Flávio De Almeida 

Paulus – Ide pelo mundo... 


