
O Movimento Sacerdotal Mariano propõe
Retiro internacional de exercícios espirituais em Fátima

De 30 de junho a 3 de julho de 2022 

PROPOSTA PARA OS LEIGOS

QUINTA-FEIRA, 30 DE JUNHO DE 2022: Aeroporto de 
Lisboa - Fátima
Chegada  individual  ao  aeroporto  de  Lisboa  e  transfer
(opcional com suplemento) para o alojamento reservado
em Fátima. Jantar e pernoite.

SEXTA E SÁBADO, 1 ° A 2 DE JULHO DE 2022: Fátima
Hospedagem com tratamento escolhido. Participação no
Retiro  Internacional  de Exercícios  Espirituais  promovido
pelo Movimento Sacerdotal Italiano.

DOMINGO, 3 DE JULHO DE 2022: Fátima - Aeroporto
de Lisboa
Pequeno-almoço  no  hotel  e  em  tempo  útil  transfer
(opcional com suplemento) para o aeroporto de Lisboa.

TAXA DE PARTICIPAÇÃO POR PESSOA

Hotel 3 estrelas pensão completa:  € 225,00
Hotel 3 estrelas meia pensão:    € 190,00

Hotel 4 estrelas pensão completa: € 275,00
Hotel 4 estrelas meia pensão:        € 240,00

Suplemento de quarto individual em hotel 3 
estrelas: € 30,00 por noite.
Suplemento de quarto individual em hotel 4 
estrelas: € 40,00 por noite

Extras opcionais:
- Transferências colectivas (minivan e / ou autocarro) do
aeroporto  de  Lisboa  para  Fátima  a  30  de  Junho  e  de

Fátima  para  o  aeroporto  de  Lisboa  a  03  de  Julho  em
horários fixos: € 45 por viagem por pessoa.

- Dia  adicional  antes ou depois  das datas incluídas no
pacote:
Hotel 3 estrelas com pensão completa € 50,00
Meia pensão em hotel de 3 estrelas: € 40,00
Hotel 4 estrelas pensão completa € 65,00
Meia pensão em hotel de 4 estrelas: € 55,00

(Atenção:  quartos  individuais  mediante  confirmação  e
sujeitos a disponibilidade limitada)

- Visita guiada opcional de meio dia a Valinhos e Aljustrel
(mínimo  30  participantes)  €  12  por  pessoa (a  pagar
localmente).

A TAXA DE PARTICIPAÇÃO BÁSICA INCLUI
-  Estadia  em  estruturas  selecionadas  em  Fátima  na
categoria  escolhida  em  quarto  duplo  ou  individual
(quartos  individuais  estão  disponíveis  em  número
limitado, devem ser solicitados no momento da reserva
e estão sujeitos a confirmação)
-  Tratamento  escolhido  em  meia  pensão  ou  pensão
completa desde o jantar do primeiro dia ao pequeno
almoço do último.
- Participação nos exercícios espirituais propostos pelo
Movimento Sacerdotal Mariano.
- Assistente especialmente treinado da Rusconi Viaggi,
disponível durante toda a estadia

A TAXA NÃO INCLUI
Gorjetas,  bebidas,  extras em geral  e  tudo o que não
estiver indicado em "A taxa de participação inclui"

CLIQUE AQUI PARA RESERVAR

Documentos  exigidos  para  a  viagem:  em  relação  aos
documentos  exigidos  para  a  viagem,  é  necessário
consultar as autoridades responsáveis pelo seu Estado.

Rusconi  Viaggi  S.p.a
Sede Legale e amministrativa:   Viale Dante, 28   -   23900  Lecco (Lc) / Italy  -  Tel.0341/363077   -   Fax 0341/367918

rv  @rusconiviaggi.com   

https://rusconiviaggi.com/pt-br/destinations/movimento-sacerdotal-mariano-em-fatima-2022/
mailto:rv@rusconiviaggi.com
mailto:rv@rusconiviaggi.com
https://www.rusconiviaggi.com/it/

	QUINTA-FEIRA, 30 DE JUNHO DE 2022: Aeroporto de Lisboa - Fátima
	Extras opcionais:
	A TAXA DE PARTICIPAÇÃO BÁSICA INCLUI
	A TAXA NÃO INCLUI

