
Documentos Importantes para a Viagem: 

 Cartão de Cidadão ou Bilhete de Identidade | Válido durante a viagem.  
 

Serviços Incluídos: 

 Circuito em autocarro privativo de turismo com ar condicionado;   
 Estadia em hotéis de primeira categoria / turística;   
 Refeições de acordo com o presente programa de viagem (menú fixo); 
 Guia acompanhante, durante todo o itinerário; 

 Cruzeiro no Grove com almoço a bordo; 

 Passeio de Moliceiro na Ria de Aveiro;  

 Entradas pagas: Sé Catedral de Braga, Mosteiro de Tibães, Catedral de Santiago de 

Compostela, Castro do Monte de Santa Tecla;    

 Seguro de Assistência de Acidentes em viagem; 

 Saco de viagem Geostar. 

 

 

Serviços não Incluídos: 

 Bebidas às refeições, gratificações a guias e motorista, refeições especiais e não mencionadas, 

bagageiros, entrada em museus e monumentos quando não esteja explícito a visita do interior, 

extras de carácter pessoal e o que não esteja devidamente especificado no presente programa. 

 

 

 

 

NOTA: Para garantir a sua participação na viagem, deverá até à data limite de inscrições entregar 

o boletim de inscrição devidamente preenchido, bem como a sinalização solicitada.   

 

OBRA DE SANTA ZITA  
 

SANTIAGO DE COMPOSTELA 
    
   Quarto duplo (mínimo de 40 participantes)             ........................................            410,00 € 
   Quarto duplo (mínimo de 30 participantes)             ........................................            450,00 € 
    
   Suplemento para Quarto Individual                           ........................................            100,00 € 

 BRAGA, PONTEVEDRA, O GROVE, ISLA DE LA TOJA, SANTA TECLA, 
VIANA DO CASTELO, AVEIRO  

INSCRIÇÕES ATÉ 1 DE FEVEREIRO DE 2019 

 

 

LUGARES  
LIMITADOS 
RESERVE JÁ  
O SEU LUGAR 
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Condições da viagem 

Preço por pessoa 

4 D
IA

S 

Data de Impressão | 09/11/2018 

Site | http://turismoreligioso.geostar.pt  
Facebook | https://www.facebook.com/GeoStarTurismoReligiosoCultural 

15 A 22 DE JANEIRO DE 2018 25 A 28 DE ABRIL 2019 



ITINERÁRIO DE VIAGEM ITINERÁRIO DE VIAGEM ITINERÁRIO DE VIAGEM 

Dia 25/04 (Qui.) - LISBOA / BRAGA (364 km) 

Comparência em hora e local a indicar e partida em autocarro de turismo com destino a 

Braga. Chegada e almoço em restaurante local. A tarde será dedicada à visita desta cidade de 

enorme beleza e riqueza patrimonial. Com mais de 2000 anos de uma história riquíssima, 

possui um dos Sacro-Montes mais antigos de toda a Europa, o Bom Jesus. A cidade apresenta 

lugares que, pela sua intrínseca devoção e beleza, se impõem como marcos de obrigatória 

referência e visita, entre estes está também o Santuário do Sameiro. É também em Braga que 

se encontra a mais antiga Catedral de Portugal, erigida várias décadas antes da fundação do 

país. A história confirma a existência da Sé desde o ano de 400. No entanto, a obra da atual 

Sé teve inicio com o bispo D. Pedro (1070-1093). Aqui encontram-se sepultados D. Henrique e 

D. Teresa, pais do primeiro rei de Portugal. Visitaremos também o Mosteiro de Tibães, um 

dos edifícios mais antigos da cidade de Braga. A sua origem remonta ao final do longínquo 

séc. X e inicio do séc. XI. Durante o séc. XVI tornou-se na “Casa Mãe” da congregação de São 

Bento em Portugal e no Brasil, sublinhando a importância do mosteiro a nível nacional. Jantar 

e alojamento no hotel.  

 

Dia 26/04 (Sex.) - BRAGA / PONTEVEDRA / O GROVE /  ISLA DE LA TOJA /  

SANTIAGO DE COMPOSTELA (265 km) 

Pequeno almoço no hotel. Partida em direção a Pontevedra e visita à Casa da Congregação de 

Santa Doroteia, local onde viveu a Irmã Lúcia em 1925 e onde teve duas aparições do 

menino Jesus, uma delas com a presença de Nossa Senhora. De seguida visitaremos a Basílica 

de Santa Maria Maior, jóia da arquitetura gótica Galega. Após as visitas continuação para o 

Grove, vila piscatória na província de Pontevedra, onde iniciaremos um passeio de barco. 

Percorreremos a Ria de Arousa, com paragem numa aérea de criação de mexilhões, ostras e 

vieiras. A bordo, será servido o típico Arroz de Marisco. No final deste passeio, passaremos 

pela Isla de la Toja, onde merece especial destaque a Igreja de S. Sebastião, cuja fachada é 

totalmente coberta por conchas de vieiras. Prosseguimos em direção a Santiago de 

Compostela. Jantar e alojamento no hotel.     

 

Dia 27/04 (Sáb.) - SANTIAGO DE COMPOSTELA / SANTA TECLA / VIANA DO CASTELO  

(200 km) 

Pequeno almoço no hotel. A manhã será dedicada à visita de Santiago de Compostela, cujo 

centro histórico está classificado pela UNESCO como Património da Humanidade. A Catedral 

de Santiago é o fim da jornada dos peregrinos e a sua monumentalidade permanece digna 

de tal mérito. É uma obra-chave da arte românica que combina, no entanto, inúmeros estilos 

arquitetónicos, tendo sido construída no séc. XII. O Pórtico da Glória é a sua entrada principal, 

abrigando duas centenas de figuras alusivas ao Apocalipse. Nele, a figura do Apóstolo 

Santiago, suspenso numa coluna, parece acolher os peregrinos. O Altar-mor barroco, é 

também um dos expoentes, encontrando-se sob este, o túmulo de São Tiago Apóstolo Maior.  

Pelas 12h00 participação na Missa do Peregrino. Almoço em restaurante local. Após a 

refeição prosseguimos viagem com destino a Santa Tecla. Os colonos do Monte de Santa 

Tecla estabeleceram a cultura dos castros, dos quais ali permanecem vestígios importantes. 

Foi descoberto em 1913, por ocasião da abertura de uma estrada. As construções circulares 

predominam, embora existam também construções ovais e quadradas, estas de influência 

romana. Após a visita continuamos em direção a Viana do Castelo. Chegada ao hotel, jantar e 

alojamento.  

 

Dia 28/04 (Dom.) - VIANA DO CASTELO / AVEIRO / LISBOA (400 km)   

Pequeno almoço no hotel e inicio da visita da cidade de Viana do Castelo, uma das mais 

bonitas cidades do norte de Portugal. A sua participação nos Descobrimentos portugueses e, 

mais tarde, na pesca do bacalhau mostram a sua tradicional ligação ao mar. Do Monte de 

Santa Luzia pode observar-se a situação geográfica privilegiada da cidade, junto ao mar e à 

foz do rio Lima. Aqui visitaremos o Templo do Sagrado Coração de Jesus. Percorrendo o 

centro histórico chegaremos à Praça da República, o coração da cidade. Aqui encontramos o 

edifício da Misericórdia e o chafariz, quinhentistas, assim como os antigos Paços do Concelho. 

Destacamos também a românica Sé ou Igreja Matriz. Continuação em direção a Aveiro. 

Almoço em restaurante local. Da parte da tarde, faremos um passeio de moliceiro pelos 

canais. Visita da Igreja de Jesus, decorada com uma sumptuosa talha dourada e azulejos 

portugueses. Esta igreja é um notável exemplo da exuberância da decoração barroca. No fim 

das visitas prosseguimos com destino a Lisboa, onde chegaremos ao final do dia (jantar não 

incluído).  

 

Fim da Viagem.  
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