
NOS PASSOS DE SÃO JOÃO PAULO II – 17 A 24 DE AGOSTO’18  

1º DIA – ALCOBERTAS / RIO MAIOR / LISBOA / PRAGA 
Comparência junto à igreja de Alcobertas às 09h00. Em Rio Maior na 
Praça da República às 09h15. Partida em direção ao aeroporto Humberto 
Delgado. Assistência nas formalidades de embarque e partida no voo 
TP1304 às 12h30 com destino a Praga. Chegada às 16h45. Transporte 
privado até à igreja para celebração da 
eucaristia. Continuação até ao hotel. 
Alojamento e Jantar. 
 
2º DIA – PRAGA 
Pequeno-almoço buffet no hotel. O 
núcleo antigo de Praga com mais de 10 
séculos de história chama a atenção 
dos visitantes pela simbiose única de 
todos os estilos arquitetónicos representada pela arquitetura românica e 
gótica, com casas e palácios renascentistas e bairros barrocos com um 
enorme número de palácios e igrejas. As joias arquitetónicas do centro 
histórico de Praga foram inscritas no Património Cultural da Humanidade 
da UNESCO. Visita da cidade com especial destaque para a Catedral de 
São Vito, a Torre da Pólvora, Praça Venceslau, Museu Nacional e a Igreja 
de Santa Maria da Vitória – o Santuário  do Menino Jesus de Praga e 
celebração de eucaristia. Almoço. Continuação da visita, passando pelo 
Castelo, o Bairro Judeu, o Bairro Antigo e a Praça Velha com o famoso 
relógio astronómico. Tempo livre. Jantar e alojamento. 
 
3º DIA – PRAGA / ZAKOPANE 
Pequeno-almoço buffet no hotel. Saída para a Polónia em direcção a 
Zakopane, a capital da zona montanhosa de Tatra e famosa pelas suas 
tradições culinárias e folclóricas, a cidade amada por João Paulo II. 
Almoço. Chegada a Zakopane e visita da bonita igreja de Nossa Senhora 
de Fátima e celebração de eucaristia. Jantar e alojamento no Hotel. 
 
4º DIA –ZAKOPANE / RIO DUNAJEC / WIELICZCA / CRACÓVIA 
Pequeno-almoço buffet no hotel. Passeio de barco no rio Dunajec onde é 
possível desfrutar de um belo e tranquilo passeio com únicas paisagens 
montanhosas. Almoço em restaurante local. Continuação da viagem para 
Cracóvia, visita das minas de sal de Wieliczka, com numerosos corredores, 
capelas e lados de sal, considerado património mundial da UNESCO, 
destaque para a Capela de S. Kinga. Celebração de eucaristia no 
Santuário dedicado a S.João Paulo II. Chegada a Cracóvia. Distribuição de 
alojamento e jantar no hotel. 

5º DIA – CRACÓVIA / WADOWICE / CRACÓVIA 
Pequeno-almoço buffet no hotel. Início de visita de cidade, incluindo o 
Castelo, Catefral de Wawel, Igreja de Santa Maria com o famoso altar 
de madeira. Continuação para Lagiewniki para visita do Santuário da 
Divina Misericórdia e o túmulo de Santa Maria faustina e celebração de 
eucaristia. Almoço em restaurante local. Saída em direcção a 
Wadowice, terra natal de S. João Paulo II. Visita à Igreja com a imagem 
de Nª Srª do Perpétuo Socorro cuja coroa foi feita com as alianças e 
ouro das mulheres de Wadowice. Visita à casa onde viveu o Papa que 
hoje é museu. Regresso ao hotel em Cracóvia. Jantar e alojamento. 
  
6º DIA – CRACÓVIA / AUSCHWITZ / CZESTOCHOWA / GILDE / 
LODZ 
Pequeno-almoço buffet no hotel. Saída até Auschwitz e visita do Campo 
de Concentração. Continuação da viagem para Czestochowa. Almoço 
em restaurante local. Visita ao Mosteiro de Jasna Gora, incluindo visita 
à Capela da Virgem Negra (celebração de eucaristia), Sala de Armas, 
Tesouro e Muralhas. Após visita continuação para Lodz, passando por 
Gidle, para visita do Santuário de Nossa Senhora de Gilde, construído 
após a descoberta de uma pequena imagem com apenas 9cm de 
Nossa Senhora por um agricultor em 1516. Chegada a Lodz. Jantar e 
Alojamento no Hotel. 
 
7º DIA – LODZ / LICHEN / NIEPOKALANOW / VARSÓVIA 
Pequeno-almoço buffet no hotel. Saída em direcção a Lichen para visita 
do Santuário dedicado a Nossa Senhora, que segundo a lenda terá 
aparecido a um pastor em 1850. Após almoço, saída para Varsóvia, 
passando por Niepokalanow para visita do Museu de S. Maximiliano 
Kolbe, o padre polaco martirizado em Auschwitz, e da Igreja de N. Sra. 
das Graças e celebração de eucaristia. Chegada a Varsóvia. Jantar e 
alojamento. 
 
8º DIA – VARSÓVIA / LISBOA / RIO MAIOR / ALCOBERTAS 
Pequeno-almoço buffet no hotel, saída para visita à igreja de Santo 
Estanislau Kotska onde foi pároco e está sepultado o Beato Jerzy 
Popielusko, sacerdote assassinado pela polícia política e celebração de 
eucaristia. Visita da cidade velha: Barbakan, Muralhas antigas, Castelo 
Real, Catedral de São João Batista. Almoço. Transporte privado para o 
aeroporto. Assistência nas formalidades de embarque e partida no voo 
TP 1265 às 15h15 com destino a Lisboa. Chegada às 18h30. Após 
formalidades de desembarque, transporte até Rio Maior e Alcobertas. 
Fim dos nossos serviços. 

V i a g e m  a c o m p a n h a d a  e  c o m  m i s s a s  c e l e b r a d a s  p e l o  P e . P e d r o  D i o n í s i o  


