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Santuário Nacional de Aparecida 

28 de Novembro de 2020 

 

Dia 28/11 

(sábado) 

 

– Saídas de São Paulo: 06:00 – Vila Sônia / 06:30 – Pinheiros / 07:00 – Liberdade 

- Lanche no ônibus 

- Chegada para a Missa das 10:00 horas 

- Restante do dia livre.  

- Saída às 16:00 horas 

- Previsão de chegada às 18h30min na cidade de São Paulo 

* Uso obrigatório de máscara (levar algumas de reserva) 

 

 

 

Sugestão de 

passeios 

 

Visita ao Museu de Aparecida com as Rosas de Ouro que são presentes dos Papas. O 

Santuário de Aparecida já ganhou 3 rosas dadas pelos Paulo VI, Papa Bento XVI e Papa 

Francisco. Visita à Torre que está a 109 metros de altura 

- Visita à Cúpula que foi coberta com 5 milhões de pastilhas de vidro de dois 

centímetros, sendo algumas banhadas a ouro. A parte mais alta dela está há 72 metros 

do chão da basílica. De um lado a outro em linha reta, ela mede 32 metros. A 

circunferência é de 109 metros. 

- Visita ao Memorial da Devoção: 

- Cine Padroeira: conta com dez projetores laser de alta definição, que exibem imagens 

simultâneas em cinco telas especiais. O sistema cria efeitos holográficos em 3D, sem a 

necessidade do uso dos óculos conversores. A tecnologia é da Panasonic Brasil 

- Museu de Cera: desde o encontro da imagem Nossa Senhora Aparecida, exibida em 20 

cenários e mais de 70 estátuas realistas. 

 

 Programação sujeita a alterações 

Valor por pessoa: R$ 200,00 - Vagas limitadas devido aos protocolos sanitários. 

 

Este programa inclui: 

- Transporte rodoviário 

- Kit Lanche no ônibus no trajeto de ida 

- Guia de Turismo acompanhante credenciado pelo Ministério do Turismo 

 

Programa não inclui: 

- Refeições não mencionadas; 

- Extras de caráter pessoal (telefonemas, bebidas, lavanderia); 

- Qualquer item não mencionado como incluído; 

 

Documentos necessários: 

• Carteira de Identidade original 

Desistências - não serão devolvidos 30% (com menos de 1 mês de antecedência), 50% (com 1 

semana de antecedência) e 100 % (com 1 ou 2 dias de antecedência) sobre o valor depositado. 
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