
 

 

PEREGRINAÇÃO À ITÁLIA & FRANÇA 

 

Coordenação espiritual: Pe. Nildo Leal de Sá – Recife / PE 

Outubro de 2019 – 13 dias 

 
04/10 (sex) – RECIFE / LISBOA  
Embarque no aeroporto de Recife em voo com destino a Lisboa.  
 

05/10 (sab) –  LISBOA / ROMA 
Chegada em Lisboa no início da manhã e conexão em voo para Roma. Recepção e traslado para o 
hotel. Hospedagem e jantar.  
 

06/10 (dom) – ROMA 
Café da manhã. Iniciaremos nosso dia fazendo uma visita panorâmica passando pelas Termas de 
Caracala, Circo Maximo chegando à Igreja de São Pedro Acorrentado, onde veremos o Moisés de 
Michelangelo. Em seguida passaremos pelo Coliseu (visita externa) e Fórum Romano. No final da 
manhã vamos ao Vaticano, onde assistiremos à bênção do Ângelus (se o Santo Padre estiver na cidade) 
na Praça de São Pedro. À tarde, seguiremos a pé para a Fontana di Trevi, o Panteon e a Piazza Navona. 
Celebração da Missa em uma igreja local. Jantar no hotel.  
 
07/10 (seg) – ROMA  
Café da manhã. Iniciaremos nosso dia visitando o Vaticano, entrando pelo Museu e esplendorosa 



 

 

Capela Sistina. Finalizando nossa manhã, conheceremos a Basílica de São Pedro e a Praça. Tempo para 
compras. À tarde, visita às Basílica de Santa Maria Maior e São João Latrão, com a celebração da Missa. 
Jantar no hotel.  
 
08/10 (ter) - ROMA 
Café da manhã. Hoje visitaremos as Catacumbas de São Calisto com celebração da Missa. Logo em 
seguida iremos para a Basílica de São Paulo Fora dos Muros. A tarde será livre para compras e 
atividades pessoais. Jantar no hotel.  
 
09/10 (qua) –  ROMA /  PARIS 
Café da manhã e traslado para o aeroporto. Embarque em voo direto para Paris. Chegada e visita 
ao Santuário da Nossa Senhora Milagrosa, com celebração da Missa. Hospedagem no hotel e 
jantar.  
 
10/10 (qui) – PARIS 
Café da manhã. Dia inteiro de visitas à Cidade Luz. Iniciaremos visitando a Torre Eiffel (ingresso até 
o segundo nível). Seguiremos para o Trocadero, Champs Elysées, Arco do Triunfo, Jardim de 
Luxemburgo, Pantheon, Opera Garnier. Entraremos na maravilhosa Catedral de Notre Dame, com 
seus vitrais espetaculares. Veremos também a Place Vendome, e encerraremos nosso passeio em 
Montmartre, conhecendo a Igreja de Sacre Coeur. Jantar no hotel e à noite realizaremos um tour 
noturno pelos principais monumentos e passeio de barco pelo Rio Sena. 
 

11/10 (sex) – PARIS  (Versalhes) 
Café da manhã. Hoje visitaremos o Palácio de Versalhes. Local suntuoso onde viviam os reis na 
época da Revolução Francesa no sec. XVII e XVIII. Podendo admirar a arquitetura do barroco 
francês, palácio onde viveu Luís XIV – o Rei Sol, visitar suas salas, o quarto da Rainha que foi 
ocupado por Maria Antonieta o grande Apartamento do Rei e a magnífica Galeria dos espelhos que 
foi local de grandes recepções da realeza. Visita interna do palácio e dos jardins. Retorno a Paris no 
início a tarde, Visita à capela de Saint Chapelle. Restante da tarde livre. Jantar no hotel.  
 
12/10 (sab) – PARIS   205km    LISIEUX    205km   PARIS 
Café da manhã. Hoje seguiremos para Lisieux, onde teremos a oportunidade de visitar os locais 
ligados a vida de Santa Teresinha, entre eles a Basílica, coberta de mosaicos que invocam a vida de 
santa Teresa, baseada no amor infinito a Deus. Também veremos o Carmelo, onde estão os restos 
mortais de Teresa, e a Catedral de St Pierre. Nada mais emocionante do que celebrar o dia de 
nossa padroeira N. Sra. Aparecida em um Santuário tão importante como o de Lisieux. Após a 
Missa, retorno a Paris e jantar.  
 

13/10 (dom) – PARIS / LISBOA    120km   FÁTIMA     
Café da manhã. Em horário oportuno, traslado para o aeroporto de Paris e embarque no voo com 
destino a Lisboa. Chegada e ida de ônibus para Fátima. Dependendo do horário de chegada em 
Fátima, temos a possibilidade de celebrar a Missa em uma das capelas. Hospedagem no hotel e 
jantar.  
 

14/10 (seg) –  FÁTIMA 
Café da manhã. Pela manhã visitaremos o Santuário de Nossa Senhora de Fátima, um dos 



 

 

santuários Marianos mais importantes do mundo. Participação da Missa Internacional dos 
peregrinos, realizada as 10h. À tarde  iremos a Aljustrel, e um guia local nos mostrará este pequeno 
povoado  onde viviam os pastorinhos videntes. No final do dia, hospedagem no Centro dos 
Capuchinos e jantar. Para os que desejarem, é possível participar do Rosário Luminoso às 
21h30min. 
 
15/10 (ter) – FÁTIMA   120km  LISBOA  
Café da manhã e de ônibus seguiremos para Lisboa. Visita à capital portuguesa. Percorreremos a 
Avenida Liberdade, chegando ao Parque Eduardo VII. Seguiremos passando pelo Rossio, a Praça do 
Comércio, o Padrão dos Descobrimentos, a Torre de Belém e o Mosteiro dos Jerônimos. Também 
faremos uma doce parada em Belém onde poderemos degustar o maravilhoso pastel de nata (não 
incluído). À tarde iremos para a Catedral da Sé, e celebraremos a MISSA na Igreja de Santo 
Antônio. Jantar no hotel. 
 

16/10 (qua) – LISBOA / RECIFE 
Café da manhã e manhã livre. Em horário a ser informado, embarque no ônibus e ida até uma 
igreja local, onde celebrarmos a Missa de encerramento de nossa peregrinação. No início da tarde, 
traslado para o aeroporto e embarque no voo para Recife. 
 
 

 



 

 

CONDIÇÕES GERAIS 

PROGRAMA COMPLETO: aéreo + terrestre em apartamento duplo 

Preços por pessoa | Mínimo de 25 passageiros 

Passagem aérea + taxas de embarque US$1.175,00 

Parte terrestre € 2.425,00 

Suplemento para apartamento individual: € 610,00 

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

O PREÇO INCLUI O PREÇO NÃO INCLUI 
- Passagem aérea em classe econômica desde Recife 
- Taxas de embarque nos aeroportos 
- Hotéis de categoria turística superior (4 estrelas) 
- Serviço de carregadores de malas nos hotéis: na entrada e na saída (uma 
mala por pessoa) 
- Regime de meia pensão: café da manhã e jantar todos os dias 
- Serviço de ônibus luxo durante toda a viagem 
- Passeios conforme os mencionados no programa 
- Ingressos: Museus do Vaticano com Capela Sistina + Catacumbas em Roma; 
Torre Eiffel (segundo nível) e Castelo de Versalhes em Paris; Mosteiro dos 
Jerônimos em Lisboa 
- Acompanhante da Unitur em todo o roteiro desde o Brasil 
- Guias locais em português: Roma, Paris, Fátima e Lisboa 
- Gorjetas a guias e motoristas 
- Kit de viagem: bolsa, etiquetas de malas, lenço, etc 

- Seguro de viagem médico-hospitalar Travel Ace cobertura de U$ 100 mil 
Dólares 

- Passaporte 
- Refeições não citadas no 
roteiro e bebidas 
- Passeios opcionais 

 

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. 

 


