
Santuários Marianos 
Programa de visita aos principais Santuários Marianos 

no centro de Portugal 

6 dias / 5 noites 



Na maioria dos países cristãos, em especial os que professam a religião católica, 

podem encontrar-se santuários de devoção a Nossa Senhora. 

Em Portugal há uma abundância de lindos Santuários Marianos e este programa 

tem em conta esse património, com visitas aos santuários do centro do país, 

incluindo Lisboa, Évora, Nazaré e Fátima. 

O nosso objetivo é mostrar algumas das mais belas igrejas de Portugal, mas 

também algumas pequenas capelas que são tesouros bem escondidos. 

Uma experiência religiosa mas também cultural que o levará ao coração de 

Portugal. 
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A 

B 

C 

D 

E 

F 

G 

Lisboa 

Évora 

Santarém 

Óbidos 

Nazaré/Alcobaça 

Fátima 

Batalha 



Torre de Belém - Lisboa 

Mosteiro dos Jerónimos - Lisboa 

Receção no aeroporto. 

Transfere para o hotel. 

Tarde livre para explorar Lisboa. 

 

Alojamento: Hotel 4*  

Opção extra: Jantar tradicional numa casa de fado para assistir 

à atuação deste estilo musical emocional e único. Preço sob 

consulta. 

 

Dia 1 – Lisboa 

Dia 2 – Lisboa 

Pequeno-almoço no hotel. 

Tour dia completo para visitar algumas das principais 

atrações em Lisboa, começando pela Sé de Lisboa, o 

principal edifício religioso da cidade, seguindo-se visita 

ao Castelo de São Jorge e Mosteiro dos Jerónimos, 

Património Mundial da UNESCO. 

Perto do Mosteiro fica a Torre de Belém, um ícone da 

cidade em tempos usada para defesa do rio. Haverá 

ainda tempo para saborear o tradicional Pastel de 

Belém. 
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Catedral de Lisboa  



Pequeno-almoço no hotel e check out. 

Viagem para Évora com uma primeira paragem em Vila 

Viçosa para visitar a Igreja de Nossa Senhora da 

Conceição, padroeira de Portugal.  

Ida para Évora e check-in no hotel. Resto do dia livre para 

visitar esta charmosa cidade alentejana. As principais 

atrações são: Sé de Évora, Templo de Diana, Praça do 

Giraldo, Capela dos Ossos e a universidade. 

 

Alojamento: Hotel 4* 

Dia 3 – Lisboa / Évora 

Dia 4 – Évora / Santarém / Óbidos / Nazaré / Alcobaça / Fátima 

Pequeno-almoço no hotel e check out. 

Viagem até Santarém para visitar a Sé e Igreja dos 

Milagres, seguindo depois para Óbidos, uma acolhedora 

localidade medieval com muralhas, para almoço e visita 

às suas ruas pitorescas bem como o castelo e as 

igrejas.  Segue-se depois para a Nazaré, praia icónica 

de Portugal devido à sua cultura e tradição e onde no 

lugar do Sítio poderá visitar um belo Santuário Mariano 

dedicado a Nossa Senhora da Nazaré.  

Viagem para Alcobaça para visitar o maravilhoso 

mosteiro, um dos principais Santuários Marianos do 

país. O dia termina em Fátima, a capital religiosa de 

Portugal. Check-in no hotel. 

Alojamento: Hotel 4* 
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Templo de Diana  - Évora 

Praça Giraldo - Évora 

Mosteiro de Alcobaça 

Sítio da Nazaré 



Pequeno-almoço no hotel. 

Manhã livre para visitar o Santuário, assistir uma Missa e 

visitar as Basílicas de Nossa Senhora do Rosário e da 

Santíssima Trindade bem como a Capelinha das 

Aparições. 

Durante a tarde, partida do hotel para visita a Aljustrel, 

aldeia onde viveram os pastorinhos, bem como a Batalha 

com o seu imponente santuário de devoção a Nossa 

Senhora da Vitória, o Mosteiro da Batalha, um dos mais 

impressionantes e belos edifícios em Portugal. 

Resto do dia livre para explorar Fátima. 

 

Dia 5 – Fátima / Aljustrel / Batalha / Fátima 

Dia 6 – Fátima / Lisboa 

Pequeno-almoço no hotel. 

Manhã livre para assistir Missa e explorar um pouco 

mais de Fátima. 

Transfere para o aeroporto de Lisboa. 
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Teatro Romano - Mérida 
Basílica de Nossa Senhora  

do Rosário de Fátima 

Mosteiro da Batalha 



• Alojamento em hotéis 4* (5 noites) com pequeno-almoço incluido 

• Todos os transferes de e para o aeroporto bem como entre os locais 

mencionados em carrinha com condutor 

• Entrada nos monumentos referidos 

• IVA à taxa legal 

Incluído 
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Condições Gerais 

• Todos os preços são sob consulta (On Request) de acordo como o número 

de participantes, hotel, regime de alojamento e época do ano 

• Programa para um mínimo de 2 pessoas 

• Vistos e documentos pessoais são da responsabilidade do cliente 

• Reservamos o direito de corrigir quaisquer erros publicados nesta brochura 

• Os serviços mencionados estão sujeitos a confirmação de disponibilidade 

no momento de aquisição 




