
Partida para Fátima rumo à aldeia de Aljustrel onde 
poderemos conhecer as origens dos três Pastorinhos de 
Fátima: Lúcia, Jacinta e Francisco, através da visita às 
suas casas e os importantes locais das aparições do anjo, 
na Loca do Anjo (local da 1ª e 3ª aparições do Anjo, no 
ano de 1916) e Valinhos (local da 4ª aparição de Nossa 
Senhora em 1917). Possibilidade de percorrer a via Sacra 
a pé, importante caminho de culto para milhares de 
peregrinos ao longo do ano.
Visitaremos de seguida o importante local de peregri-
nação, o Santuário de Fátima, edificado no local onde 
em 1917, na Cova da Iria, se deram as aparições de 
Nossa Senhora aos três Pastorinhos. Visita a importantes 
locais como a Basílica de Nossa Senhora do Rosário de 
Fátima onde se encontram os túmulos dos Pastorinhos de 
Fátima, a Basílica da Santíssima Trindade e a Capela das 
Aparições. Tempo livre para práticas religiosas. Almoço.
Após o almoço visitamos uma fábrica de artigos religio-
sos onde poderão aproveitar para a aquisição de artigos 
religiosos.
De seguida, deixamos Fátima em direção às Grutas da 
Moeda em São Mamede, a 2 km de distância, com uma 
extensão visitável de 350 metros e uma profundidade de 
45 metros abaixo da cota de entrada.
Estas foram descobertas por dois caçadores que 
perseguiam uma raposa, em 1971, os quais dedicaram 
os vários meses que se seguiram à sua exploração, atraí-
dos pela sua beleza natural e galerias marcadas por 
interessantes formações calcárias. Regresso.

Valinhos

Santuário, Fátima

Casa dos Pastorinhos

Grutas da Moeda

22 3 4 5 6 7

Grátis até aos 3 anos. 
50% dos 4 aos 10 anos.
Snack Box (lanche) opcional,  5€ por 

pessoa.
Preços para saídas do Distrito de Leiria, para 
outros locais consulte-nos.

Inclui:
Transporte em minivan de 9 lugares. Água, Wifi, 
AC e motorista guia.
Entrada nas Grutas da Moeda e Centro de Inter-
pretação .

Não inclui:
Almoço (opcional c/ suplemento)
Despesas pessoais.

GWT TOURS Unipessoal, Lda. |  Capital Social €15.000,00 | NIPC 514243252 | RNAVT 6861 |RNAAT 523/2017.
www.gowestours.pt  | TEL: 00351 910 522 250 |  © 2017 URBANTRASH & GOWESTOURS, TODOS OS DIREITOS RESERVADOS.

Fátima, Religião
e Natureza

110€*
80€*
65€*
59€*
54€*
50€* *preço por pessoa.


