
Partida para Fátima rumo à aldeia de Aljustrel onde 
poderemos conhecer a origem dos três Pastori- 
nhos de Fátima: Lúcia, Jacinta e Francisco, através 
da visita às suas casas e aos 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). Possi-
bilidade de percorrer a via Sacra a pé, importante 
caminho de culto para milhares de peregrinos ao 
longo do ano. 
Visitaremos de seguida uma fábrica de artigos religi-
osos onde poderão aproveitar para a aquisição de 
artigos religiosos. Almoço.
Após o almoço visita ao Museu de Cera onde 
podemos ver a reconstituição dos principais acon-
tecimentos que marcaram o ano das aparições e 
história dos Pastorinhos de Fátima. Uma viagem que 
nos remete a 1917 através de imagens em 3D envol-
tas num jogo de luzes, sons e quadros narrativos que 
marcam os sentimentos vividos na época levando a 
uma contínua introspecção.
Visitaremos de seguida o importante local de pere-
grinação, 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 impor-
tantes locais como a Basílica de Nossa Senhora do 
Rosário de Fátima onde se encontram os túmulos dos 
Pastorinhos de Fátima, a Basílica da Santíssima Trin-
dade e a Capela das Aparições. Tempo livre para 
práticas religiosas. Regresso

Museu de Cera

Fátima, Santuário

Valinhos

Casa dos Pastorinhos

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 no Museu de Cera.

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.

Um dia em
Fátima

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

Via Sacra


