
 

De 23 a 30 JULHO 2023 

FESTIVAL DOS JOVENS-    34º MLADIFEST 

“Aqui estão a minha mãe e os meus irmãos! ” (Mt 12: 49) 

23 JULHO-   PORTO / Madrid / Split / Medjugorje   

10:00H- Encontro no aeroporto do Porto na Piso Superior –junto á Porta B 

12.25H: Formalidades de embarque e partida no voo para Split via Madrid, chegada às 14,45H e 

reembarque às 18.20H para Split, chegada pelas 21,25H. Transporte em autocarro privado para 

Medjugorje. Chegada prevista pelas 00.00H, distribuição dos quartos e alojamento na Pensão. 

24/07 a 29/07: Medjugorje 

Dias inteiramente dedicados ao conhecimento e aprofundamento de informação relacionada com as 

Aparições de Nossa Senhora nesta Paróquia sob égide dos Franciscanos. Possibilidade de ir ao Krizevac, 

Monte Pobdro, Cruz Azul, Cenáculo bem como ouvir testemunhos diversos. Participação no programa 

elaborado pela Paróquia de Medjugorje (celebrações, confissões, adorações, orações).Eventualmente 

possibilidade de estar com algum vidente. Regime de meia pensão (pequeno-almoço e almoço). 

30/07: Medjugorje/Split/Madrid/PORTO 

Saída do hotel às 14.00H e transporte em autocarro privado em direção ao aeroporto de SPLIT 

passando no Santuário Vepric ( pequena Lourdes). Partida no voo às 22,10H, via Madrid, chegada 

à 01.10H e reembarque às 07,20H para o Porto,  chegada às 07.40H. 

 Preço por pessoa em Quarto Duplo: 875,00€ 

Suplemento para Quarto Individual: 110,00€ 

A Viagem  Inclui: Passagem aérea  com todas as taxas inerentes (à data de 06/02/2022), transferes da Croácia a 

Medjugorje e regresso, estadia em meia pensão: pequeno almoço e almoço incluído com bebidas e alojamento na 

Pensão (c/ elevador e ar condicionado)  e seguro de viagem com cancelamento por Covid.  

Obs: As taxas dos aeroportos poderão sofrer alteração caso haja alteração de câmbio e aumento de combustível.                   

INSCRIÇÕES ATÉ 22 Maio 2023. Obrigatório Cartão Cidadão ou Passaporte válido. 

INSCRIÇÕES ATÉ 22 Maio 2023 com 30% de sinalização. LUGARES LIMITADOS! 
Cancelamentos/Penalizações antes da partida:  Entre 60 a 45 dias: 80,00€; de 44 a 31 dias; 420,00€; 

entre 30 dias até à data da partida, a totalidade. Caso o peregrino substitua o seu lugar por outro 

passageiro até 10 dias antes da viagem não tem qualquer penalização.  


