
 

 

PEREGRINAÇÃO À FRANÇA E ITÁLIA 

 

 
09/06 (dom) – PORTO ALEGRE / SÃO PAULO / ROMA  

Embarque no aeroporto de Porto Alegre em voo para Roma com conexão em São Paulo.  

10/06 (seg) – ROMA / TOULOUSE 90km LOURDES  

Chegada em Roma no início da manhã. Conexão em voo para Toulouse na França. Recepção e traslado 

para Lourdes. Hospedagem no hotel e jantar.  

11/06 (ter) – LOURDES  

Café da manhã. Dia inteiro de visitas ao Santuário de N. Sra. De Lourdes e aos locais ligados à vida de 

Santa Bernardete. Visitaremos a Gruta das Aparições, a Basílica, a Igreja onde Bernardete foi batizada, 

a antiga prisão. Celebração da MISSA em uma das capelas do santuário. Tarde livre. Possibilidade de 

realizar o banho nas águas que vertem da gruta, ou outras atividades pessoais. Jantar no hotel. 

Participação da procissão luminosa.  

12/06 (qua) – LOURDES 850km (trem TGV) / PARIS 200km LISIEUX  



 

 

Café da manhã e traslado para a estação de trem. Seguiremos viagem em trem rápido até Paris onde 

um ônibus nos levará até Lisieux. Chegada, hospedagem no hotel e jantar.  

13/06 (qui) – LISIEUX 200km PARIS  

Café da manhã e visita aos 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. Celebração da Missa. No 

meio da tarde, seguiremos para Paris. Chegada, hospedagem no hotel e jantar.  

14/06 (sex) – 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.  

15/06 (sab) – PARIS  

Café da manhã. Hoje visitaremos a capela da Medalha Milagrosa, onde celebraremos a MISSA. Em 

seguida, visitaremos o Museu do Louvre (com ingresso). Restante do dia livre para desfrutarmos desta 

linda cidade. Jantar no hotel.  

16/06 (dom) – PARIS / ROMA 185km ASSIS  

Café da manhã. Traslado para o aeroporto e embarque em voo com destino a Roma. Chegada, 

recepção e ida de ônibus para Assis. Hospedagem no hotel e jantar.  

17/06 (seg) – ASSIS 185km ROMA  

Café da manhã. Iniciaremos nosso dia visitando a Basílica de Santa Maria dos Anjos, onde está a 

Porciuncula. Celebração da Missa. Em seguida vamos para o Monte Subásio onde se encontra a Basílica 

de São Francisco, com o túmulo do santo. Tempo para visitas pessoais, devoções e compras. No meio 

da tarde, retorno a Roma. Hospedagem no hotel e jantar.  

18/06 (ter) – ROMA 220km NÁPOLES 25km POMPÉIA 240km ROMA  

Após o café da manhã, seguiremos em direção a Nápoles, passando pela região dos Castelos Romanos. 



 

 

Ao chegar, na colina de Posillipo teremos uma vista espetacular do Golfo de Nápoles e da cidade. De 

ônibus seguiremos para o centro histórico, com a Praça do Plebiscito, a Basílica de São Francisco de 

Paula entre outras atrações. Logo em seguida chegaremos a Pompéia, onde almoçaremos (incluído). À 

tarde iniciaremos o passeio arqueológico na antiga cidade que foi coberta pelas cinzas do Vesúvio e 

hoje podemos observar diversos monumentos que foram escavados, como o Teatro Grande, que na 

época acomodava 5 mil pessoas. Chegada no hotel em Roma no início da noite. Jantar no hotel.  

19/06 (qua) – ROMA  

Café da manhã. Traslado para o Vaticano onde participaremos da Audiência Papal. À tarde, visita 

panorâmica passando pelas Termas de Caracala, Circo Maximo chegando à Igreja de São Pedro 

Acorrentado, onde veremos o Moisés de Michelangelo. Em seguida vamos ao Coliseu, conhecendo a 

parte interna e seguindo a pé por dentro dos Fóruns Romanos.  

20/06 (qui) – ROMA  

Café da manhã. Iniciaremos nosso dia visitando o Vaticano, com a Basílica de São Pedro e a Praça. 

Tempo para compras. À tarde, seguiremos a pé para a Fontana di Trevi, o Panteon e a Piazza Navona. 

Encerrando nosso dia conheceremos a Basílica de Santa Maria Maior com a celebração da Missa de 

encerramento de nossa peregrinação. Jantar no hotel.  

21/06 (sex) – ROMA / SÃO PAULO  

Café da manhã. Os quartos deverão ser desocupados até as 12h. Tempo livre e em horário oportuno, 

traslado para o aeroporto. Embarque no voo com destino a São Paulo partindo as 22h. 22/06 (sab) – 

SÃO PAULO / PORTO ALEGRE Chegada em São Paulo no início da manhã. Conexão em voo para Porto 

Alegre. 


