
 

 

 

  



Prezados Peregrinos, 

 

 

QUEM SOMOS NÓS? 

Peregrinter Viagens é uma Agência de Viagens especializada em 

Peregrinações “Personalizadas” para grupos católicos que procuram viver 

uma experiência em um ambiente de fé. 

A identificação deste fato é o que nos permite oferecer uma experiência 

única, exclusiva, segura, e satisfazer as expectativas do peregrino. 

Peregrinter Viagens é a resposta para todas as pessoas que ainda têm 

muito para descobrir. 

 

QUAL É O NOSSO OBJECTIVO? 

Nossa visão é nos transformar numa agência de viagens pioneira na 

Espanha de um novo conceito de viagem para grupos católicos; não só 

pela disposição de uma equipe especializada que analisa, estuda e 

desenvolve todos os âmbitos que trazem uma maior satisfação ao 

peregrino; mas também por sermos uma das primeiras agências de 

viagens especializadas em desenvolver este novo conceito de turismo. 

 

Além disso, na Peregrinter Viagens, estamos comprometidos com o 

desenvolvimento e a materialização de diversas atuações sociais com as 

quais podemos ajudar os coletivos mais necessitados da nossa sociedade. 

  



Por que nos escolher? 

 

*PORQUE GERIMOS EXPERIÊNCIAS PERSONALIZADAS* 

Cada experiência é única e pessoal, nós nos encarregamos de adaptá-la, 

na medida do possível, a suas expectativas. 
 

* PORQUE NÃO ESTARÁS SOZINHO - GUIA ACOMPANHANTE* 

Toda experiência tem o objetivo de desfrutar, por isso contará com um 

guia de fala hispânica e de confiança que te acompanhará e estará a sua 

inteira disposição durante todo o percurso. 

 

*PORQUE TE OFERECEMOS HOTÉIS BEM COMUNICADOS* 

Para desfrutar de um destino é imprescindível hospedar-se em hotéis bem 

comunicados, desde onde as deslocações sejam uma tarefa fácil de 

realizar. 

 

*PORQUE CADA DETALHE FAZ A DIFERENÇA* 

Pois, celebre ou não algum evento especial, nós trataremos de nos 

esmerar até no mais mínimo detalhe. 

Porque gostamos de fazer a diferença! 

 

*PORQUE OFERECEMOS PREÇOS DE CONFIANÇA* 

Verifique que o preço inclui tudo o que você precisa para tornar a sua 

experiência perfeita, evitando surpresas desconfortáveis. 

*PORQUE SOMOS A AGÊNCIA PERFEITA* 

Encontrar uma agência de viagens especializada irá ajudá-lo a diferenciar 

as peregrinações que, embora à primeira vista pareçam semelhantes, 

poderiam ter grandes diferenças de organização.   



QUEM É SAMUEL RUBIO? 

 

 

 

Samuel Rubio é nosso jovem diretor e promotor de Peregrinter Viagens, 

antigo seminarista de Toledo, graduado em Turismo pela Universidade de 

Alcalá e com experiência prévia no amplo leque do setor. 

 

COMO TUDO COMEÇOU? 

Pois tudo começou há 7 anos quando meu pároco me propôs a 

organização de uma primeira peregrinação paroquial a Fátima. Guardo 

uma grande e bonita lembrança desta peregrinação. 

Já conhecia o destino, embora não a tal nível. Em primeiro lugar pensei, 

estarei preparado? Serei capaz de controlar, organizar e satisfazer as 

necessidades de tantas pessoas? Mas o coloquei nas mãos do Senhor e de 

Maria, "e tudo saiu de 10" como dizem nossos peregrinos.  



Tudo se vê no regresso, no autocarro (pt) / ônibus (br) na volta à casa ou, 

quando depois de nos despedirmos, nos dizem que "poderíamos ter 

ficado mais". Sinal de agradecimento e satisfação das pessoas, por nossa 

boa ação. 

 

Peregrinação após peregrinação, vai-se fortalecendo a experiência e a 

energia para seguir em frente. Os peregrinos, por regra, são pessoas 

agradecidas e através deles notamos a presença do Senhor e o desejo de 

que continuemos desenvolvendo nossa missão organizacional. 

Nosso principal aval é a satisfação de nossos peregrinos, por quem 

lutamos todos os dias desde nossos escritórios para conseguir um nível 

máximo de satisfação, onde a máxima é oferecer uma vivência de fé por 

meio de peregrinações únicas e irrepetíveis. 

 

DEFINITIVAMENTE: 

Peregrinter Viagens é sua agência. 

E sua razão de ser é melhorar a qualidade das viagens que realizam os 

grupos perseguindo uma experiência na fé. 

 

Nosso maior aval é sua satisfação e, por isso, colocamos tudo de nossa 

parte para que assim seja. 

 

Também atendemos outros pedidos de viagem: individuais, de casal, 

familiares. 

E claro, de grupos: praia, montanha, aventura, gastronomia, cultura, 

escolar, de empresa, etc.



 

 

PORQUE SÓ CONSEGUE O SUCESSO QUEM TOMA A MÃO DE JESUS E DE MARIA



CONTATO: 

Convidamos você a visitar nosso site web e redes sociais, onde você 

poderá conhecer nossos principais destinos e algumas fotografias 

destacadas de nossos grupos. 

Através dos seguintes dados poderá solicitar-nos qualquer orçamento ou 

realizar-nos qualquer consulta, estaremos encantados de lhe atender e 

dar satisfação a suas necessidades: 

 

TELEFONE: +34 629 95 70 87 

E-MAIL: info@peregrinterviajes.com 

LINK WEB: https://www.peregrinterviajes.com/ 

 

 

 

PORQUE DESDE PEREGRINTER VIAGENS CAMINHAMOS JUNTOS, 

CAMINHAMOS CONTIGO  

https://www.peregrinterviajes.com/


 


