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SANTUÁRIOS FRANCESES
ITINERÁRIO

4º Dia – NEVERS / VERSAILLES / PARIS
1º Dia – LISBOA / GENEVE / LYON

Pensão completa.

Apresentação no Aeroporto da Portela duas horas antes da partida (área das Partidas - Ponto de
Encontro), onde se encontra o balcão da ProfessionalTeam de assistência a clientes. Entrega do
bilhete electrónico aos Participantes e formalidades individuais de embarque nos balcões que
indicaremos localmente, seguido do controlo de identificação e segurança. Embarque e partida
em voo regular com destino a Geneve. Chegada, recolha da bagagem e transporte para Lyon.
Almoço e visita panorâmica da cidade. Instalação no hotel. Jantar e alojamento.

Visita do convento de St. Gildard, onde está o tumulo de Bernardette Subious, a vidente de
Lourdes, que viveu em oração os últimos 13 anos da sua vida, onde morreu e onde se veneram as
suas relíquias, na capela de Saint-Gildard. Continuação da viagem para Versailles, visita guiada do
palácio, construído para Luís XIV, que viria a ser conhecido como o Rei-Sol. O palácio está
rodeado de jardins primorosos e nos seus arredores foi edificada uma nova cidade destinada a
alojar os criados, soldados e comerciantes. Após as visitas partida para Paris. Jantar e alojamento
no hotel.

2º Dia – LYON / ARS / PARAY LE MONNIAL
5º Dia – PARIS / LISIEUX
Pensão completa.
Pensão completa.
Partida para Ars, dia dedicado a oração no local onde viveu São João Vianey, patrono dos
Párocos, o “Cura D’Ars”. João Maria Vianney nasceu em Dardilly, perto de Lyon, a 8 de Maio de
1786 e foi ordenado sacerdote em 1815. Passados três anos, foi enviado para Ars, onde se dedicou
à conversão da paróquia, despertando a fé dos seus paroquianos e não só. A localidade de Ars
converteu-se num local de peregrinação onde peregrinos de França e do resto da Europa
acorriam. João Maria Vianney morreu em 1859, foi beatificado em 1905 e declarado patrono de
todos os sacerdotes pelo Papa Pio X. Em 1924, foi canonizado pelo Papa Pio XI. Em hora a
combinar localmente partida para Paray Le Monnial. Instalação no hotel. Jantar e alojamento.

Pela manha, visita panorâmica da cidade, de onde salientamos, a Praça da Concórdia, Campos
Eliseos, Arco do Triunfo, Torre Eiffel, Notre Dame entre outros pontos de interesse. Almoço em
restaurante local. Em hora a combinar localmente partida para Lisieux, centro religioso dedicado
a Santa Teresa. Instalação no hotel. Jantar e alojamento.

6º Dia – LISIEUX / PARIS / LISBOA
Pequeno almoço no hotel.

3º Dia – PARAY LE MONIAL / NEVERS
Pensão completa.
Após o pequeno almoço, visita da Basílica do Sagrado Coração de Jesus e a capela da visitação,
local de aparição do Sagrado Coração de Jesus à Beata Margarida Maria Alacoque.Tempo livre
para oração. Continuação para Nevers. Instalação no hotel. Jantar e alojamento.

Durante a manha, continuação das visitas seguindo os Passos de Santa Teresa, a visita inclui a
Capela do Carmelo. As visitas terminam com a Basílica de Santa Teresa, que tem um grande valor
artístico, com destaque para os belos mosaicos, que nos relatam o Amor e a Misericórdia de Deus.
Almoço. Em hora a determinar localmente, partida para o aeroporto de Orly para formalidades de
embarque e partida em direcção a Lisboa. Chegada ao aeroporto da Portela.
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