
Peregrinação a Bellavista / Santiago do Chile 

 Seguir as pegadas do Pai Fundador Conhecer mais sobre o 31 de Maio 

Direção Espiritual: Pe Ivan Simicic  

 

ROTEIRO DETALHADO 

29/04 - 2ªf  Londrina – São Paulo - Santiago do Chile. Partida do aeroporto de 

Guarulhos. Traslado para o local do alojamento  

30/04 - 3ªf  Café da manhã no hotel. Durante a manhã visita guiada pelos lugares mais 

significativos de Bellavista – pegadas do Pai Fundador. Missa ao final da manhã no 

Santuário de Bellavista. Almoço na Casa de Formación em Bellavista. (possibilidade de 

encontro com Pe Inácio que trabalhou longo tempo no Paraná) Pela tarde visita de uma 

vinícola (Concha y Toro, Santa Rita, Cousiño Macul). Jantar nos arredores da vinícola 

num local típico 

01/05 - 4ªf  Café da manhã no hotel . Durante a manhã visita do Santuário Nacional do 

Chile: N. Senhora do Carmo em Maipú. Logo visitaremos a casa de Manuel Montt, 

onde teremos a Missa. Aqui o Pai Fundador alojou e escreveu a primeira parte da carta 

do 31 de maio de 1949 (Epistola perlonga) ao Bispo B. Stein. Visita ao monte San 

Cristóbal (Santuário da Imaculada), vista panorâmica da cidade, visita ao bairro boêmio 

de Bellavista – Lastarria (Santiago), almoço num local típico. Pela tarde volta a 

Bellavista-La Florida passando pelo (s) Santuário (s) de Providencia (e Nuevo Belén). 

Por Volta de 17h seguimos para o Santuário Sião da Trindade o Colégio Mayor 

(seminário dos Padres de Schoenstatt) momento de encontro com os seminaristas. Após 

termino dessa visita, momentos livres no Shopping Plaza Vespucio (perto de Bellavista) 

para compras e jantar.  

02/05 - 5ªf   Café da manhã no hotel . Partida para Viña del Mar, chegada ao Santuário 

de Agua Santa – “Santuario Cenáculo de Fundación”. Visita da Ruta del Padre (Rota do 

Pai). Diferentes lugares da presença do Pai Fundador em Valparaíso (principal porto do 

Chile), onde ele realizou a fundação oficial do Movimento de Schoenstatt do Chile. 

Almoço num local à beira do mar. Pela tarde visita da cidade-balneário de Viña del Mar 

(cidade jardim). Finalizamos no Santuário de Los Pinos (Reñaca), onde teremos a Missa 

e depois se possível um encontro com membros do Movimento de Los Pinos. Volta para 

Santiago, dependendo da hora e do transporte possibilidade de jantar pelo caminho ou à 

nossa chegada no hotel  em Santiago. 

03/05 - 6ªf   Café da manhã no hotel. Partida para Las Condes, visita do Santuário de 

Campanario, onde teremos a Missa. Depois visita à “Casa de la Familia”, uma 

associação que possui diferentes projetos de apoio e serviços à família na sociedade e na 

educação, fundada e dirigida por diferentes membros da Obra de Famílias de Santiago. 

Após dependendo do horário visita a galeria/feira de artesanatos local e souvenirs 

Almoço num lugar próximo. Pela tarde visita ao Valle Nevado na cordilheira dos 

Andes, vista do vale de Santiago desde mais de 4.000 mts, possibilidade de ver neve. 

Volta na tardinha, jantar no restaurante Giratorio em Providencia (proposta).  



04/05 – SÁB Dia da Ordenação Diaconal do Seminarista Gustavo Crespo de, 

Lupianópolis/PR  

Café da manhã na hotel. Partida para o centro de Santiago, visita da Igreja de S. 

Francisco, centro cívico, Palácio Presidencial (La Moneda), junto ao qual existe um 

centro cultural com exposições (se houver interesse), centro antigo, calçadão, etc. 

Almoço no Mercado Central. De tarde volta para Bellavista. Participação em Bellavista 

da ordenação do seminarista Gustavo Crespo (Lupianópolis/PR) junto com mais 6 

seminaristas às 16h (Igreja do Espírito Santo). Após o término lanche e confraternização 

com os seminaristas e todo movimento de Schoenstatt, em seguida Volta para o Hotel 

em Santiago , última noite, Livre para jantar e arrumar as malas  

05/05 - DOM_ Café da manhã por volta de 03h em seguida seguimos para o aeroporto 

de Santiago, embarque as 06h30 para o Brasil. Fim da peregrinação. (possibilidade de 

mudança no horário desse voo)  

 

VOOS PREVISTOS  

IDA: SEG 29 ABR 2019 -  13:45 GRU – 17:10 SCL /DIRETO 4:25m 

CIA SKY AIRLINE, LATAM OU SIMILAR  

________ 

VOLTA: DOM 05 MAI 2019 – em consulta  

(é possível ocorrer escalas e conexões) 

 

HOTÉIS PREVISTOS  

Capital Ballet ou similar (04 estrelas) 

 

RECEPTIVO –TRASLADOS E PASSEIOS  

SOUSAS TOUR  

(para os passeios com grupos em locais Turísticos, a presença do Guia Local é 

Obrigatória) 

 

 

 

 

 



INVESTIMENTO – INFORMAÇÕES 

 

 

 À partir de R$5.200 
 

 

esse valor pode cair 20% caso as passagens áreas sejam adquiridas com antecedência. 

(ainda em Janeiro)  

E  do dia e forma de Pagamento que o peregrino fechar. 

 

 

INCLUSO 

 Traslado Ida e volta saindo de Londrina, passando por São Paulo para 

Guarulhos 

 Passagens aéreas saindo do GRU em classe econômica, com bagagem de mão 

10kg e bagagem para despachar 23kg. 

 Hospedagem Hotel Capital Bellet/ 04 estrelas, modalidade APART HOTEL 

compartilhado (com quarto individual para o casal) regime meia pensão: Café 

da manhã e Jantar nos dias que voltarmos para o hotel até as 22h  

 Seguro Viagem Plano Internacional  

 Traslados e passeios (por adesão) citados no roteiro  

 Guia Acompanhante desde o Brasil  

 Guia local durante os passeios turísticos/Cultural em Santiago  

 Direção Espiritual Pe Ivan Simicic  

 Kit Viagem MTA Viagens e Turismo (Sacochila, Crachá, Pulseira de 

Identificação, Manual do Peregrino)  

NÃO INCLUSO 

 

 Almoços  

 Serviços não mencionados no Roteiro  

 Gorjetas  

 Custos com emissão de documentos pessoais 

 Taxas extras, bebidas durante as refeições inclusas.  

  

IMPORTANTE 

FORMAS DE PAGAMENTO - PARCELAMENTO: À vista 3% de desconto | Entrada de 25% + 

taxas e saldo em até 6x (sem Juros - para inscrição até 18/02) no cartão de crédito Visa e Master no 

cheque ou boleto | ou 10x (com juros) no cheque/boleto 

Obs: Consultar pagamento estendido com agência MTA VIAGENS E TURISMO 



 

NOTAS GERAIS: Valores por pessoa em REAL/ Por motivos operacionais e alheios a nossa 

organização a ordem de realização das visitas pode mudar, mantendo todas as programadas. | Ao 

inscrever-se em uma das nossas viagens, o viajante declara ter conhecimento das condições gerais 

da Agência MTA Viagens e Turismo 

 

 

 

LINK DE INSCRIÇÃO 

Acesse o Link abaixo e se inscreva para essa Peregrinação 

https://goo.gl/forms/HQifimv1PlclPI9C2 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

https://goo.gl/forms/HQifimv1PlclPI9C2

