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Schönstatt / Alemanha

Peregrinação
a Schönstatt
1° Dia Frankfurt - Rüdesheim
- Schönstatt
Saída de Frankfurt até Rüdesheim pela beira do rio Reno.
Breve roteiro pelo centro
histórico antes de embarcar. O
cruzeiro percorre o trecho mais
pitoresco do rio Reno: o vale do
Loreley. Após desembarcar em
St. Goar, continuação da viagem com destino ao Santuário
de Schönstatt. Visita ao santuário principal.
2° Dia Schönstatt
Pela manhã missa no santuário.
Depois visita à Igreja da Adoração e a tumba do fundador
de Schönstatt, o Padre Kentenich. Tempo para orar.

3° Dia Schönstatt - Colônia
Visita às diferentes capelas na
montanha Sião, Moriá e Nazaré. Depois do almoço, despedida de Schönstatt e continuação
da viagem a Colônia. Durante
o percurso se fará uma breve
parada em Gymnich, para visitar a casa onde nasceu o Padre
Kentenich.
4° Dia Colônia - Frankfurt
Colônia é a cidade das igrejas. Aqui se encontram doze
grandes igrejas romanas. A catedral de Colônia, Patrimônio
da Humanidade (UNESCO), é a
maior da Alemanha e uma das
igrejas de peregrinação mais
importantes da Europa. Continuação da viagem a Frankfurt.

!

Rotas Religiosas
Preços por pessoa em €
Temporada: 01/01/2019 - 31/03/2020
Saídas: Diariamente
N° de
Viagem Privada
part.
(com guia)
2
2.065,4
1.355,6
1.029,Supl. indiv.
149,-

Informaçao

Pode fazer-se este tour
também dentro de um dia
de Frankfurt a Colônia (ou
vice-versa) como excursão
particular com uma estadia
em Schönstatt de 4h.

Selfdrive
(sem guia)
599,599,499,149,-

As tarifas não são válidas em datas de
feiras etc.!
Mín. 2 pessoas!

Este Programa inclui
Viagem Privada:
Hospedagem em quarto duplo em
hotéis de 3* em Colônia com café da
manhã
Hospedagem em Schönstatt numa
hospedagem de peregrinação, pensão
completa incl. (2 jantares, 2 cafés da
manhã, 2 almoços)
Transporte em carro ou minivan
durante todo o roteiro
Motorista-guia de língua portuguesa
ou espanhola durante todo o roteiro
Visitas e excursões segundo o programa indicado
Cruzeiro pelo rio Reno de Rüdesheim
a St. Goar
Visita guiada da Catedral de Colônia
(em inglês)
Selfdrive:
Hospedagem em quarto duplo em
hotéis de 3* em Colônia com café da
manhã
Hospedagem em Schönstatt numa
hospedagem de peregrinação,
pensão completa incl. (2 jantares, 2
cafés da manhã, 2 almoços)
Um carro de aluguel na categoria
econômica
Quilometragem ilimitada, A/C
Seguros obrigatórios

Não inclui (Selfdrive)
 uia, ingressos, excursões, gasolina,
G
custos de estacionamento, multas,
pneus de inverno, GPS etc.

» Ro ta s Relig io sa s / Self drive «
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