APARECIDA e GUARATINGUETÁ . ANDES NO CAMINHO DA FÉ
APARECIDA E GUARATINGUETÁ/SP - VALE DO PARAÍBA PAULISTA | EM GUARATINGUETÁ - CIDADE NATAL DO 1º SANTO BRASILEIRO
SÃO FREI GALVÃO - VISITA A CATEDRAL SANTO ANTÔNIO, ONDE FOI BATISADO, A CASA MUSEU ONDE VIVEU E O SANTUÁRIO FREI
GALVÃO. EM APARECIDA, VISITA DO SANTUÁRIO NACIONAL APARECIDA - PADROEIRA E RAINHA DO BRASIL, COM TOUR GUIADO PELO
COMPLEXO DA BASÍLICA - PARTICIPAÇÃO DE MISSAS E TEMPO LIVRE PARA A CONSAGRAÇÃO E RENOVAÇÃO DE SUA FÉ.

13/08 a 15/08/21 - AÉREO + TERRESTRE | COM GUIA DESDE POA/RS

SOBRE OS DESTINOS » A imagem de Nossa Senhora da Conceição, resgatada das águas do rio Paraíba do Sul por pescadores em 1717, deu
origem à cidade de Aparecida e ao estabelecimento de um dos maiores centros de peregrinação religiosa do mundo. Depois de décadas guardada
em casa, em 1745 a imagem, já conhecida como Aparecida e à qual já se atribuíam diversos milagres, foi acomodada em uma capela construída no
morro dos Coqueiros, evento que marca o início da devoção à santa.
Os frequentes relatos de milagres atribuídos à imagem fizeram com que fosse criada uma freguesia de Guaratinguetá, batizada de Aparecida. Devido
à intensa peregrinação de fiéis, a capela foi ampliada e, em 1888, Nossa Senhora Aparecida e a Vila de Aparecida ganharam uma igreja maior,
conhecida hoje como Basílica Velha ou Matriz Basílica.
Em 1928, a vila conseguiu sua emancipação de Guaratinguetá, e sua história de fé prosseguiu com a construção, em 1955, do Santuário Nacional,
segunda maior basílica e maior santuário mariano do mundo.
Aparecida é conhecida como Capital Mariana da Fé e recebe anualmente mais de 10 milhões de visitantes.
Uma viagem ao principal ponto de turismo religioso no país, com todo cuidado e apoio necessários para sua segurança e acolhida!

PARA AS VIAGENS DURANTE OU PÓS-PANDEMIA COVID-19 » Oportunamente, informaremos sobre novos documentos, parâmetros ou
protocolos, nacionais ou internacionais, para viajantes em grupo, aéreos, rodoviários, ferroviários, marítimos ou fluviais, e sobre regras em
estabelecimentos como hotéis, restaurantes, museus, igrejas etc., como sempre, focando-nos, muito mais, na sua segurança e conforto a fim de
garantir a melhor experiência. O que podemos informar, no momento, é que durante o período de isolamento ou distanciamento social, algumas
atrações tiveram seus horários e capacidade de receber visitas alterados, onde alguns espaços devem ser agendados previamente para que não
haja aglomerações, e pode que algum destino apresenta alteração em suas fases de restrição e isolamento.
Estamos cuidando de tudo para você tirar o máximo de proveito da sua sonhada viagem.
PROGRAMAÇÃO DIA A DIA - ROTEIRO »
13/08/2021 (1º dia, Sexta) POA / SÃO PAULO (AÉREO) + TRASLADO RODO ATÉ GUARATINGUETA E APARECIDA: Com 2 horas de
antecedência ao horário do voo, apresentação para embarque em POA no Aeroporto Internacional Salgado Filho - para viagem aérea até Congonhas
- Aeroporto de São Paulo. Recepção no Aeroporto e traslado (200 km ±) em ônibus leito turismo até a cidade de Guaratinguetá; almoço livre (não
incluído) em momento oportuno e em restaurante que consiga atender o grupo com os protocolos. Visita a Catedral de Santo Antonio (construída em
1630), local onde Santo Frei Galvão (1º Santo Brasileiro) foi batizado. Na continuação, caminhada até a Museu-casa onde ele viveu. Em seguida,
iremos até a 1ª Igreja consagrada a Santo Frei Galvão, com breve visita para a Consagração a Ele. A continuação traslado ao Santuário Nacional de
Aparecida para participar da última Santa Missa de segunda a sexta das 16:00h (se der tempo e se houver disponibilidade para receber o grupo,
conforme novos protocolos). Posteriormente, check in no hotel e tempo livre. 1ª noite de hospedagem com jantar Buffet incluído (sem bebidas).
14/08/2021 (2º dia, Sábado) APARECIDA - MISSA E TOUR GUIADO DA BASÍLICA: Após o café da manha no hotel, saída a pé ou taxi (taxi não
incluído) até o Santuário Nacional - Basílica de Nossa Senhora Aparecida para participar da Santa Missa das 09:00h ou 10:30h. Posteriormente,
visita guiada de todo o complexo da Basílica, e de forma opcional (ingresso não incluído), subida até a Torre para ver de forma panorâmica toda a
Basílica, finalizando com a passagem pela Passarela da Fé (projetada por Oscar Niemeyer com 392m de comprimento e altura média de 18 a 35m).
Almoço por conta e à tarde, sugerimos uma visita da Basílica Velha, erguida em 1745, onde foi a 1ª casa da Imagem de Nossa Senhora Aparecida,
onde ficou por mais de 2 séculos, possibilidade de conhecer o Seminário Bom Jesus, construído em 1895, donde se hospedaram Santa Madre
Paulina e os Papas João Paulo II e Bento XVI. 2ª noite de hospedagem com jantar Buffet incluído (sem bebidas).
15/08/2021 (3º dia, Domingo) APARECIDA / SÃO PAULO / PORTO ALEGRE (AÉREO): Após o café da manhã no hotel, manhã livre para quem
desejar participar novamente da Santa Missa das 08:00h ou 10:00h (novos horários) ou ainda podem aproveitar o tempo para realizar um passeio
opcional até o Porto Itaguaçu, local onde foi encontrada a Imagem em 1717, podendo percorrer de barco o trajeto dos 3 pescadores no Rio Paraíba
do Sul. Check out do Hotel (desocupação dos quartos) às 11:30h. Almoço (não incluído) e em momento oportuno (provavelmente 13:00h ou antes),
traslado, com o ônibus da excursão, ao Aeroporto Congonhas (CGH) de São Paulo para viagem aérea de retorno a Porto Alegre (parte aérea
confirmada no voucher com horário previsto).Chegada a POA em torno das 21:00h. FIM DOS SERVIÇOS.
SERVIÇOS INCLUÍDOS »
-Bilhete Aéreo em voo regular na classe econômica (Bloqueio de grupo cia. Aérea LATAM) POA / SÃO PAULO // SÃO PAULO / POA.
-TAXAS E IMPOSTOS aeroportuários, de emissão, impostos e franquia de bagagem (1 de mão de até 10kg e 1 despachada até 23kg).
-2 Noites de hospedagem no Hotel Rainha do Brasil com meia pensão (café da manhã e jantar - sem bebidas).
-Traslados Aeroporto de Guarulhos-SP / Guaratingueta / Aparecida / Aeroporto de Guarulhos-SP.
-Guia acompanhante desde Porto Alegre e guia local para tour dentro da Basílica - Santuário Nacional.
-Visita à Catedral de Santo Antonio / Igreja Frei Galvão, Casa-Museu Frei Galvão em Guaratinguetá/SP.
-Seguro de viagem nacional de R$ 30.000,00 até 80 anos de idade (consultem adicional para 81 a 85 anos). NÃO COBRE COVID*.
Link de coberturas: https://intranet.andesturismo.com.br/download/coberturas-gerais-de-seguro-viagem-sem-covid
SERVIÇOS NÃO INCLUÍDOS »
-Passeios e/ou eventos opcionais, refeições, bebidas e outras despesas de caráter pessoais não mencionadas como incluídas;
-Carregadores de malas no check in e check out nos hotéis bem como nos aeroportos;
-Internet sem fio (Wi-Fi) ou a cabo nos quartos e áreas comuns dos hotéis;
-Traslados de chegada e/ou saída em data ou horário diferente do grupo;
(*) Adicional para COVID: até 60 anos: R$ 11 por dia / 61 a 85 anos: R$ 20 por dia / limite de 85 anos.
Link de coberturas: https://intranet.andesturismo.com.br/download/coberturas-gerais-de-seguro-viagem-com-covid
Acima de 86 anos as seguradoras estão vetando emissões e não cobrem a DMH - Despesa Médica Hospitalar e COVID.
VALOR DO PACOTE POR PESSOA (AEREO + TERRESTRE) »
APTO. DUPLO / TRIPLO Standard: R$ 1.490,00 referente a serviços incluídos, taxas e impostos, exceto seguro COVID.
APTO. INDIVIDUAL (SINGLE) STD: R$ 1.950,00 referente a serviços incluídos, taxas e impostos, exceto seguro COVID.
POLÍTICAS DE VALORES / CRIANÇAS / APTO TRIPLO / SIGLAS »
-Valores com taxas aeroportuárias, governamentais, de emissão e impostos inclusos (exceto gorjetas e demais serviços não incluídos).
-Valores válidos somente para o día do fechamento, não sendo permitido cancelar a reserva e solicitar outra, por causa da variação cambial.
-Crianças (INF) de 0 a 2 anos paga somente a taxas de embarque e outras taxas a informar (favor consultar para o fechamento do pacote).
-Crianças (CHD) de 2 a 10 anos no apto dos pais paga 80% do valor de Adulto em apto duplo + cama extra e acima de 10 anos paga como adulto.
-Em alguns países/hotéis não dispõem de apto triplo com 3 camas, somente 2 camas de casal ou 2 camas de solteiro/a + 1 sofá-cama de montar.
-Disponível somente de 1 Apto Triplo por grupo com o mesmo valor do Duplo, recomendamos que optem pelo duplo para melhor acomodação.
-Siglas: STD = STANDARD | R$ = REAIS | APTO = APARTAMENTO
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FORMAS DE PAGAMENTO »
Opção 1 - À VISTA: Desconto de 3% do valor do pacote, podendo pagar 50% no ato (cheque / pix) e 50% a 30 dias somente com cheque pré.
Opção 2 - CHEQUE PRÉ: Entrada de 20%com cheque ou dinheiro e saldo em 10X com pré-datados, somente para residentes no RS (*).
Opção 4 - BOLETO BANCÁRIO: Entrada de 30% com cheque/dinheiro e saldo em até 6X, devendo ser quitados antes do embarque.
Opção 3 - CARTÃO DE CRÉDITO: Entrada de 30% com cheque/dinheiro e saldo em até 6X nos cartões VISA / MASTER / OUTROS.
(*) Os clientes que residem fora do RS podem pagar com cheques pré-datados, sendo que o último cheque deverá ser para antes do embarque.
Valores e condições sujeitos à alteração sem aviso prédio, respeitando qualquer negociação em andamento ou reserva prévia.
CONDIÇÕES GERAIS PARA A COMPRA DO PACOTE »
1. Preenchimento da ficha de inscrição e reservas com os dados completos.
2. Assinatura do contrato de viagem com as condições gerais em duas vias.
3. Entregar ou enviar a cópia da identidade e/ou do passaporte do passageiro responsável e dos acompanhantes.
4. Para compras com Cartão de Crédito, enviar cópia frente e verso do cartão de crédito e do RG com ficha de autorização de débito assinada.
5. Pgto. Parcelado, entrada em cheque ou dinheiro e saldo com cheques pré-datados com a assinatura da ficha de parcelamento em duas vias.
6. Em caso de cancelamento serão cobradas taxas e/ou penalidades de acordo com nossas condições gerais - contrato de viagem por adesão.
HOTEL CONFIRMADO » 13/08 a 15/08/2021 - HOTEL RAINHA DO BRASIL - http://www.a12.com/hotel
PARTE AÉREA CONFIRMADA - LATAM 30 LUGARES LOC BAWEYZ »
13/08/21 - LA 4623 04:45 06:15 POA CGH (Porto Alegre / São Paulo-Congonhas)
15/08/21 - LA 4622 19:00 20:40 CGH POA (São Paulo-Congonhas / Porto Alegre)
Voos, Cia. aérea e horários sujeitos à alteração, ou seja, a confirmar no momento do recebimento do voucher.
PARA A PARTE RODOVIÁRIA - ÔNIBUS EXECUTIVO DE 46 LUGARES OU MAIS, com os devidos protocolos de segurança para os passageiros,
com distanciamento físico entre as poltronas, suportes com álcool 70% em gel, higienização dos calçados ao embarcar com tapete sanitizante (a
confirmar), aferição da temperatura, uso obrigatório de máscaras, limpeza com produtos específicos em todas as superfícies dos ônibus e
higienização com peróxido de hidrogênio entre as viagens e lixeira individual (sujeito a disponibilidade).
DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA A VIAGEM »
Brasileiros/as em viagem aérea dentro do território nacional deverão apresentar no embarque a Carteira de Identidade Civil (RG) ou qualquer outro
documento com foto com validade em todo o território brasileiro. Estrangeiros e menores de idade consultem documentações necessárias.
LOCAL DE EMBARQUE PRINCIPAL»
O local de embarque dos passageiros do Rio Grande do Sul será o Aeroporto Internacional Salgado Filho de Porto Alegre/RS - Terminal 1.
Apresentação para check in e embarque, no mínimo 2 horas antes do horário de partida do voo, por se tratar de viagem aérea em grupo.
Passageiros de outras cidades de estados vizinhos poderão embarcar no seu Aeroporto de Origem com adicional da diferença tarifária.

