
	 	



Chegou o momento! Você já pode pré-inscrever-se para a Peregr inação Européia 
dos  Jove ns  Lassa l is tas  "N as  pegadas  de  La  Sa l le "  no verão de 2019 
 

Uma peregrinação... 
• Para qualquer lassalista (nascido em 2000 ou anterior) que deseje participar. 
• Com um grupo e itinerário pessoal através dos lugares mais importantes da vida de 

San João Batista de La Salle. 
• Com viagens de ônibus da Portugal e Espanha (ver rotas). 
• Com um estilo simple: dormir em pavilhões desportivos, comida similar ao 

acampamento... 
• Com grupos pequenos dependendo da idade. 

 

Para se inscrever... 
• É necessário fazer o pré-registro antes de 31 de dezembro em: 

https://goo.gl/BNpRJM 
• No pré-registro, você irá solicitar o comprovante do primeiro pagamento (€ 100). 

Serve o PDF do banco ou foto do recibo de renda. 
• Os lugares serão atribuídos em ordem estrita de pré-inscrição. 
• Confirmação do lugar no mês de janeiro de 2019. 
• Inscrição final nos meses de fevereiro e março de 2019 (segundo pagamento de 100 €). 
• Terceiro pagamento (€ 125) e atribuição de grupo em maio de 2019. 

 
	



	
	 	

Rotas de ônibus: 
Nós tentamos que todos nós temos um ônibus à nossa disposição perto do nosso local de 
residência. No pré-registro, pode indicar qual rota é melhor para você. 
• Rota A: Barcelos (Portugal), Santiago, Gijón, Santander, Bilbao, noite em Irún, 

na manhã do dia 25, viaje para Grenoble. 
• Rota B: Valladolid, Palencia, Burgos, noite em Irún, na manhã do dia 25, viaje 

para Grenoble. 
• Rota C: Sevilha, Córdoba, Madrid, Zaragoza, noite em Figueres, na manhã do 

dia 25, viaje para Grenoble. 
• Rota D: Madrid, Zaragoza, noite em Figueres, na manhã do dia 25, viaje para 

Grenoble. 
• Rota E: Valência, Barcelona, noite em Figueres, na manhã do dia 25, viaje para 

Grenoble. 
 
Detalhes do pagamento: 
Antes de fazer o pré-registro, você precisa efetuar o primeiro pagamento na seguinte 
conta bancária de Espanha: 
 

TITULAR HERMANOS DE LAS ESCUELAS CRISTIANAS DISTRITO CENTRAL 

BANCO BBVA 

IBAN ES77 0182 4039 9600 1006 1921 

BIC BBVAESMMXXX 
 
Uma vez pré-cadastrado e o local confirmado, todas as informações serão publicadas 
em www.sallejoven.es e você receberá em seu email. 
 
	



	

 
Datas: 
• As rotas de ônibus começam no dia 24 de julho em cada cidade. 
• A peregrinação começa oficialmente em Grenoble-Parmenia em 25 de julho 

e termina em Paris em 1 de agosto. 
• Em 2 de agosto, cada rota fará a viagem de retorno, alcançando os locais de 

origem de cada rota em 3 de agosto. 
 
A inscrição na peregrinação implica aceitar todas as condições do mesmo. Viagens 
alternativas ou outros planos de hospedagem não serão aceitos. 
 
 

Mais informação 
 

www.sallejoven.es 
pastoral@lasalle.es 

@sallejovenarlep 
	
@sallejoven 
	
@SalleJoven 
	


