
ITÁLIA COM SICÍLIA
14 a 27 de outubro de 2019 – 14 dias

Coordenador Espiritual: Pe. Heitor Morschel 
Paróquia Santa Luzia – Cachoeirinha / RS

Uma viagem especial pelos principais locais culturais e religiosos da Itália, e visitando
Siracusa (Sicília), terra de Santa Luzia

14/10 (seg) - PORTO ALEGRE / SÃO PAULO / ROMA
Embarque em voo com destino a Roma. Conexões e companhia aérea a definir.  

15/10 (ter) – ROMA  / PALERMO
Chegada em Roma no início da manhã e conexão em voo para Palermo. Recepção e traslado para o hotel.
Hospedagem e jantar. 

16/10 (qua) - PALERMO (Monreale)
Café da manhã. Visitaremos a esplendorosa Catedral de Monreale, uma maravilha arquitetônica, decorada
com mosaicos bizantinos. Celebração da primeira Missa de nossa peregrinação. Almoço. No retorno, faremos
uma visita panorâmica em Palermo, conhecendo o Palácio Real, a Catedral e a Praça de Pretória.  Jantar no
hotel. 

17/10 (qui) – PALERMO   147km  ESCADA DOS TURCOS    16km  AGRIGENTO 
Após café da manhã no hotel, seguiremos de ônibus até a região onde está a famosa “escada dos Turcos”. É
uma paisagem única no Mediterrâneo, formada por falésias brancas que contrastam com o mar azul. Logo
depois, chegaremos em  Agrigento, chamada pelos gregos de “a mais bela cidade dos mortais”, onde ainda
hoje é possível ver 10 templos dóricos, construídos no vale. Visita ao famoso e único “Vale dos Templos”.
Almoço incluído. Acomodação no hotel, jantar e pernoite. 

18/10 (sex) - AGRIGENTO 135km  RAGUSA  52km  NOTO  38km  SIRACUSA
Café da manhã e saída  em direção a Piazza Armerina, com breve visita à esplêndida Villa Romana del Casale -
ruínas de uma luxuosa residência situada no coração da Sicília que representa a época romana, onde será
possível admirar os preciosos mosaicos que ilustram cenas do cotidiano daquele período. Prosseguimento
para a cidade antiga de Ragusa, chamada Regusa Ibla para passeio panorâmico sobre as pontes no Vale de
Ponti. Em seguida, passeio a pé pelas ruas do pitoresco centro barroco de Ibla, construída após o terremoto
mais destrutivo de 1963, visitando alguns dos Patrimônios da UNESCO na Itália: a Catedral de San Giorgio - de
onde é possível avistar quase toda a cidade antiga, a Igreja das Almas do Purgatório e passagem pelo Portal
de San Giorgio, em estilo gótico-catalão, que dá acesso ao Giardino Ibleo.  Almoço. Nossa próxima parada
será em Noto, a capital do barroco siciliano. No final do dia, chegada em Siracusa.  Hospedagem e jantar.

19/10 (sab) – SIRACUSA
Café da manhã. Hoje nosso dia será dedicado a esta bela cidade, considerada a mais completa colônia grega
da Sicília.  Visitaremos sua área arqueológica com o maravilhoso Teatro (entrada inclusa) e da pequena Ilha
barroca de Ortigia com a famosa "Fontana Aretusa", no centro antigo de Siracusa e também a Catedral, com
as  relíquias  de  Santa  Luzia.  Também  visitaremos  o  Santuário  Basílica  de  Nossa  Senhora  das  Lágrimas,
dedicado ao milagre que ocorreu em 1953. Almoço. Nosso dia se encerrará em dois locais ligados a vida de



Santa Luzia: a igreja dedicada à Santa e o sepulcro onde ela teria sido enterrada. Esta igreja é o local onde
Santa Luzia foi martirizada. Celebração da Missa. Jantar no hotel.

20/10 (dom) - SIRACUSA / TAORMINA / CATANIA
Café da manhã. Hoje visitaremos a esplêndida cidade de Taormina, que está localizada estrategicamente no
Monte  Tauro,  há  204  metros  acima  do  nível  do  mar.   Devido  à  sua  posição  em  um  planalto  rochoso
dominando a costa jônica desde Capo Sant'Andrea até Capo Taormina, a cidade oferece vistas esplêndidas e
de tirar o fôlego. Atravessando o Corso Umberto - principal rua da cidade, repleta de lojinhas de artesanato,
boutiques  de luxo,  perfumarias,  bares e restaurantes -  do portão "Porta Messina" para o portão "Porta
Catania",  visita  ao  Teatro  Greco-Romano,  segundo maior  teatro  clássico  da  Sicília  e  ao  Palazzo  Corvaja.
Almoço incluído.  No final do dia, chegada em Catânia.

21/10 (seg) – CATANIA – VULCÃO ETNA
Café da manhã e seguiremos para região do vulcão Etna, onde poderemos ver a montanha desde sua base.
Almoço em um restaurante local com culinária típica da região. À tarde retornaremos a Catânia para fazer
uma visita panorâmica na cidade. Destaque para a Catedral de Santa Ágata, onde celebraremos a  Missa.
Jantar. 

22/10 (ter) – CATÂNIA / ROMA
Café da manhã. Em horário oportuno, traslado para o aeroporto e embarque no voo com destino a
Roma. Chegada, recepção e traslado para o hotel. Tempo livre para as primeiras visitas a Roma. Jantar no
hotel. 

23/10 (qua) - ROMA (Audiência Papal)
Café da manhã e traslado ao Vaticano. Participaremos da Audiência Papal (no caso do Santo Padre estar em
Roma). À tarde, desfrutaremos das belezas das praças e fontes da Cidade Eterna, visitando a  Fontana di
Trevi, o Pantheon, Praça Navona e a Praça de Espanha. Jantar no hotel.

24/10 (qui) – ROMA
Café da manhã.  Hoje  visitaremos  a  Igreja  de  São  Pedro  Acorrentado,  com  a  imagem  de  Moisés  de
Michelangelo. Passaremos pelo Coliseu (visita externa) e o Fórum Romano, símbolos da cidade. Também
veremos as Termas di Caracalla e Circo Máximo. À tarde faremos uma visita ao Museu do Vaticano com a
Capela Sistina, tendo por final a Basílica de São Pedro. Jantar no hotel. 

24/10 (sex) - ROMA / CÁSSIA / ASSIS
Café da manhã. Hoje conheceremos o belíssimo Santuário de Santa Rita em Cáscia, e celebraremos a Missa.
No meio da tarde chegaremos em Assis e visitaremos a Basílica de Santa Maria dos Anjos,  onde está a
Porciúncula. No final do dia, hospedagem no hotel e jantar. 

26/10 (sab) - ASSIS / ROMA / SÃO PAULO
Café da manhã.  Embarcaremos nossas malas no ônibus e faremos uma visita à Basílica de São Francisco,
onde celebraremos a Missa  de encerramento de nossa peregrinação.  No meio da  tarde,  viagem para o
aeroporto de Roma, e embarque no voo para o Brasil. 

27/10 (dom) - SÃO PAULO / PORTO ALEGRE
Chegada em São Paulo no início da manhã e conexão em voo para Porto Alegre. 



C O N D I Ç Õ E S     G E R A I S

PROGRAMA COMPLETO: (aéreo  +  terrestre em apartamento duplo)
 < preços por pessoa – mínimo 25 passageiros >

Serviço Valor

Passagem aérea + taxas de embarque US$ 1.400,00

Parte terrestre € 2.575,00

Suplemento para apartamento individual  – € 450,00

(somente para as pessoas que desejam ficar sozinhas no quarto)

O preço inclui:
Passagem  aérea  de  ida  e  volta  desde  Porto  Alegre  em  classe  econômica.

Companhia aérea a definir. 
Transporte de UMA MALA de até 23Kg por pessoa nos aviões e ônibus
Taxas de embarque nos aeroportos
Hotéis de categoria turística superior (3 e 4 estrelas)
Serviço de carregadores de malas nos hotéis: na entrada e saída (uma mala por

pessoa)
Regime de meia pensão (café da manhã e jantar) em todo o roteiro
6 almoços durante o tour, indicados no itinerário
Serviço de ônibus luxo durante toda a viagem
Passeios conforme os mencionados no programa
Guias locais em português
Ingressos incluídos: Museus do Vaticano (Roma), Basílica de Monreale, Vale dos

Templos em Agrigento, Piazza Armerina, Parque Arqueológico de Siracusa,
Teatro Grego de Taormina

Acompanhante Unitur desde Porto Alegre
Gorjetas a guias e motoristas
Kit de viagem: Bolsa, etiquetas de malas, lenço, etc
Cartão de assistência de viagem médico-hospitalar TRAVEL ACE com cobertura de

100 Mil Dólares

 O preço não inclui:
 Passaporte 
 Refeições “a la carte” e bebidas
 Passeios opcionais
 Todos os itens que não estão na

coluna de serviços incluídos

Condições de pagamento e inscrições:
 A inscrição será confirmada mediante o pagamento da taxa de €200,00 (Duzentos Euros) que constitui  parte do

pagamento do pacote, devendo, portanto, ser deduzida no acerto final do mesmo. Os valores deverão ser pagos em
reais de acordo com o câmbio da Unitur no dia do pagamento.

 A passagem aérea poderá ser parcelada no cartão de crédito nas condições em que a cia. aérea estiver operando no
período da emissão da mesma, o que deverá ocorrer até 60 dias antes da viagem.

 Há ainda a alternativa de uma cobrança mensal sem juros, ao longo dos meses que antecedem a viagem, que pode
ser paga em qualquer agência bancária, de valor estabelecido pelo próprio interessado. Estes valores, convertidos
em euros no dia do pagamento, constituem um crédito que, mensalmente, vão abatendo o valor do pacote. Os
interessados nesta modalidade de pagamento antecipado mensal, deverão entrar em contato com a Unitur o quanto
antes.

 IMPORTANTE: os valores acima, embora exatos, podem sofrer alterações devido a vários fatores que independem da
nossa vontade, tais como: aumento das tarifas aéreas internacionais, variações bruscas nas cotações cambiais do
dólar e do euro, etc.


