
 

 

 

                            

 

  
Dia 21 de setembro – SÃO PAULO / MILÃO –

 Apresentação no aeroporto de São Paulo para 

embarque com destino a Itália. 

Dia 22 de setembro – MILÃO/MESTRE - Chegada em 

Milão. Passeio panorâmico pela cidade e visita à 

Catedral Duomo e Galeria Vittorio Emanuele II.  Hotel e 

jantar. 

Dia 23 de setembro - VENEZA/MESTRE – Café da 

manhã. Saída para Veneza com passeios já pré-

agendados para conhecer a Basílica de São Marcos e 

uma fábrica de murano. Tempo para almoço e passeio 

de gôndola (opcional).  Hotel. Jantar.  

Dia 24 de setembro - MESTRE/PÁDUA/BOLONHA -

 Café da manhã.  Saída para conhecer a cidade de Pádua 

e a Basílica dedicada a Santo Antonio com celebração 

da missa e logo depois prosseguiremos para Bolonha. 

Hotel. Jantar. 

Dia 25 de setembro - BOLONHA/FLORENÇA – Café 

da manhã. Passeio para conhecer Bolonha, sua história, 

arte, os prédios medievais de terracota e ornamentos 

com pórticos e seguiremos em direção à Florença. 

Degustação de queijos e vinhos em uma vinícola. Jantar. 

Dia 26 de setembro - FLORENÇA / PISA / 

FLORENÇA – Café da manhã. Vamos conhecer Florença, 

a maior cidade da região da Toscana. A Catedral de 

Santa Maria del Fiore, Patrimônio da Humanidade pela 

UNESCO. É uma das mais importantes artes góticas já 

arquitetadas. A Ponte Vecchio foi poupada pelas 

bombas durante a II Guerra Mundial e é um dos 

símbolos de Florença. Seguiremos para Pisa para 

conhecer a Torre inclinada e o Batistério. Retorno para 

Florença. Jantar. 

Dia 27 de setembro - FLORENÇA/ SIENA / ASSIS –

Café da manhã. Saída para Assis com uma parada na 

cidade de Siena que ainda preserva suas construções 

medievais.  Caminharemos pela Praça do Campo, local 

que recebe corrida de cavalos que acontecem todos os 

anos desde a Idade Média. Tempo para almoço. Saída 

para Assis. Jantar. 

Dia 28 de setembro - ASSIS – Café da manhã. Dia 

inteiro em Assis. Vamos conhecer e rezar nas Basílicas 

de Assis, Santa Clara, Porciúncula e Celebrar a 

Eucaristia. Tempo para conhecer uma fábrica de 

cerâmica.  Jantar. 

Dia 29 de setembro – ASSIS/ROMA – Após o Café da 

manhã saída para Roma. Visita a Basílica de São Pedro 

e São Paulo fora dos muros. Passeio panorâmico pela 

cidade de Roma e seus principais pontos turísticos 

como Coliseu, Arco de Constantino, Piazza Navona, 

Fontana de Trevi, Panteon.   Jantar. 

Dia 30 de setembro – ROMA/VATICANO – Café da 

manhã. Saída para o Vaticano Audiência Papal. Tarde 

livre para visitar Museus, Compras e se deliciar com os 

deliciosos gelatos. Noite festiva com jantar em Terme 

de Coliseu. 

Dia 01 de outubro – ROMA/PIETRELCINA – Café da 

manhã. Saída para Pietrelcina. Vamos conhecer a Igreja 

e lugares relacionados com a vida de Pe. Pio. 

Celebração da Eucaristia. Jantar.   (breve visita a 

Lanciano antes de chegar em Pietrelcina) 

Dia 02 de outubro – PIETRELCINA /POMPÉIA / 
NÁPOLES – Café da manhã. Prosseguiremos nossa 
viagem para o sul da Itália e conhecer Pompeia, a 
cidade que ficou congelada no tempo graças à lava e 
cinzas da erupção do vulcão Vesúvio. Prosseguiremos 
para cidade de Nápoles. Jantar. 
Dia 03 de outubro - NÁPOLES/ ILHA DE CAPRI - Café 
da manhã.  Se o tempo estiver bom vamos fazer um 
passeio pela ilha de Capri. Retorno a. Jantar. (noite de 
pizza). 
Dia 04 de outubro – NÁPOLIS/SÃO PAULO – Café da 
manhã. Em momento oportuno seguiremos para o 
aeroporto em Nápoles para embarque com destino a 
São Paulo. 

  
 

 

                               

ITÁLIA – de norte a sul 
Espiritualidade, Cultura e Lazer 

21 de setembro a 04 de outubro 2021 

Pe. Claudio Nazário e Pe. Augusto Silva 

 



 
 

O que inclui: 
Bilhete Aéreo em classe turística 
Hotéis de Cat Tur. Superior com alojamento em quartos duplos. 
Média Pensão (café da manhã e jantar) 
Transporte Terrestre em ônibus privativo 
Guia local falando português 
Gorjetas para guias e motoristas 
Seguro viagem 
Translado de chegada e saída em cada cidade 
Kit Viagem: mala de mão, porta voucher, crachá de identificação, máscara e álcool em gel. 
  
O que não inclui: 
Gastos para obtenção do passaporte 
Débito por excesso de bagagem. 
Extra nos hotéis tais como: Telefonemas, bebidas, frigobar, lavanderia. 
Em geral, qualquer outro item não especificado como incluído. 
 


