
 

 

PEREGRINAÇÃO À FRANÇA E ITÁLIA 

Lourdes e Lyon na França 

Na Itália, as belezas da Liguria (Portofino e Rapallo), Assis e Costa Amalfitana 

Julho de 2020 –  15 dias 

Coordenador – Pe. Geraldo Hackmann  

 
11/07 (sab) – PORTO ALEGRE / LISBOA  
Embarque no aeroporto de Porto Alegre e voo com destino a Lisboa.  
 
12/07 (dom) – LISBOA / TOULOUSE    90km  LOURDES  
Chegada em Lisboa e conexão para Tolouse, França. Recepção e traslado para Lourdes. 
Hospedagem no hotel e jantar.  
 
13/07 (seg) – LOURDES 
Café da manhã. Celebração da Missa em uma das capelas do Santuário. Em seguida faremos uma 
visita a pé pelos principais locais ligados às aparições de Nossa Senhora à Santa Bernadete, como a 
Gruta das Aparições, a Basílica, etc. Tarde livre para devoções, tomar banho nas águas 
provenientes da vertente milagrosa, etc. Jantar no hotel.  
 
14/07 (ter) – LOURDES  90km  TOULOUSE (de trem)   538km  LYON 
Café da manhã no hotel. Traslado para a estação e viagem de trem rápido em direção a Lyon. A 
viagem tem duração de 4h40. Chegada, recepção e traslado para o hotel. Jantar e noite livre.  
 
15/07 (qua) – LYON 
Café da manhã. Realização de um passeio por esta que é uma das mias belas e encantadoras 
cidades da França. O destaque será a visita Basílica Notre Dame de Fourvière, uma verdadeira obra 
prima arquitetônica localizada no alto de uma colina. Celebração da Missa. Também veremos o 
Teatro Antique (teatro romano), a Catedral St. Jean, a Place Bellecour, a prefeitura e muitos outros 
pontos de interesse. Tarde livre para aproveitar os museus, praças e comércio local. Jantar no 
hotel.  
 
16/07 (qui) – LYON  315km  BIELLA (SANTUARIO DI OROPA)  
Café da manhã. O caminho que percorreremos neste dia será encantador, passando por entre 
montanhas, lagos e alpes. Chegada ao belíssimo Santuário di Oropa, localizado na região da cidade 
de Biella (Itália) e a 1200m de altitude. O complexo do santuário é composto por diversos prédios, 
entre eles a Basílica da Nossa Senhora Negra, a Basílica Superior e a mostra permanente de 
presépios. Celebração da Missa. Hospedagem na casa religiosa pertencente ao santuário, e jantar.  
 
17/07 (sex) -  BIELLA  90km  TURIM   172km   GENOVA   
Café da manhã. Partiremos rumo à região do Piemonte, chegando em Turim. Visita panorâmica da 
cidade, destacando a catedral, onde se encontra o Santo Sudário (possibilidade de ver apenas a 
réplica). Celebração da Missa. Tempo livre e continuação para Gênova. Chegada, hospedagem no 
hotel e jantar. 



 

 

 
18/07 (sab) – GENOVA (PORTOFINO, SANTA MARGHERITA LIGURE, RAPALLO) 
Café da manhã. Hoje teremos um dia especial de visitas. Iniciaremos pela cidade costeira de 
Rapallo, não muito longe de Santa Margherita Ligure, na Riviera Italiana. De barco faremos um 
passeio pelo Golfo Tigullio para Portofino, uma das joias da costa italiana. Lá faremos um passeio a 
pé por esta pitoresca cidade. Almoço incluído. A próxima parada é a vibrante Santa Margherita 
Ligure, a cerca de 15 minutos de distância, onde visitaremos a basílica barroca do século XVII e o 
castelo do século XVI, além de percorrer o centro histórico da cidade. No final do dia, retorno a 
Gênova. Jantar no hotel.  
 
19/07 (dom) – GENOVA  400km  ASSIS  
Café da manhã. Nossa viagem segue para a região da Umbria, chegando em Assis no início da 
tarde. Já na chegada iremos ao Monte Subásio, e conheceremos a Basílica de São Francisco com a 
celebração da Missa. Nesta basílica está o túmulo do santo e também temos inúmeros afrescos do 
artista italiano Giotto. No final do dia, hospedagem no hotel e jantar.  
 
20/07 (seg ) - ASSIS  374km   NÁPOLES  
Café da manhã. Visita a Basílica de Santa Maria dos Anjos, com a Porciúncula e o roseiral sem 
espinhos. Celebração da Missa. Em seguida vamos de ônibus para a cidade de Nápoles, com 
chegada prevista para o final do dia. Hospedagem no hotel e jantar.  
 
21/07 (ter) - NÁPOLES – POMPEIA – SORRENTO  
Café da manhã. Visitaremos as escavações de Pompeia, uma antiga cidade romana que foi 
destruída pela erupção do Vesúvio em 79 A.C. Esta viagem arqueológica através da cidade antiga 
lhe dará a oportunidade de entender melhor os romanos que viveram naquela época. Continuação 
até Sorrento, a porta de entrada para a Costa Amalfitana com o seu colorido centro histórico e o 
seu belo passeio marítimo com barcos de pescadores e o cais de cruzeiros na Marina grande. 
Check-in no Hotel em Sorrento, hospedagem e jantar. 
 
22/07 (qua) - SORRENTO – CAPRI – SORRENTO 
Café da manhã no hotel. Traslado ao porto e embarque em ferry para a ilha de Capri. Chegada à 
Marina Grande. Visita da Gruta Azul (se o tempo permitir), os jardins de Augusto e parada na 
famosa Piazzetta. Um minibus irá levá-lo para Anacapri. Após o almoço (incluído) em Anacapri, 
transfer até o porto de Capri e embarque até Sorrento. Jantar no hotel.  
 
23/07 (qui) - SORRENTO – POSITANO – COSTA AMALFITANA – NÁPOLES  
Café da manhã no hotel e saída para a costa Amalfitana através de uma rota impressionante. 
Parada em rota em POSITANO. Chegando, desfrutaremos de cerca de uma hora e meia de tempo 
livre para explorar as ruelas estreitas e a abundância de lojas. Visita a Igreja de Santa Maria 
Assunta, com celebração da Missa. Saída de Positano em direção a Nápoles. Chegada, hospedagem 
no hotel e jantar.  
 
24/07 (sex) – NÁPOLES / ROMA 
Café da manhã. Passeio pela cidade de Nápoles, passando pelo Castel Nuovo ou Maschio Angioino, 
um Castelo medieval com cinco torres e símbolo da cidade de Nápoles. Passamos pela Galleria 



 

 

Umberto I, maravilhosa e muito parecida com a Galleria Vittorio Emanuele de Milão. Seguimos 
para a Piazza del Plebiscito a mais importante praça de Nápoles onde realizam vários shows e 
eventos culturais. Também passaremos pela famosa Via dos Presépios e encerraremos nosso 
passeio no Duomo, onde está a  estátua de San Genaro o santo protetor dos napolitanos. À tarde, 
iniciaremos nosso retorno ao Brasil, indo de ônibus até Roma, com hospedagem em hotel na 
região do aeroporto. 
 
25/07 (sab) – ROMA / LISBOA / POA 
Ainda na madrugada, traslado para o aeroporto, e voo com destino a Porto Alegre, conexão em 
Lisboa. 
 
 



 

 

CONDIÇÕES GERAIS 

PROGRAMA TERRESTRE EM APTO DUPLO 

Preços por pessoa | Mínimo de 25 passageiros 

   

Valor da passagem aérea + taxas embarque U$ 1.010,00 (Dólares) 

Valor parte terrestre em apto duplo  € 2.850,00 (Euros) 
Suplemento para apartamento individual:  € 700,00  

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

O PREÇO INCLUI O PREÇO NÃO INCLUI 

 Passagem aérea dede Porto Alegre em classe econômica com a TAP 
 Taxas de embarque nos aeroportos 
 Despacho de 01 mala de até 23kg por pessoa 
 Hotéis de categoria turística superior (4*) 
 Maleteiros (1 mala por pessoa) nos hotéis 
 Regime de meia pensão (café e jantar) em todo o roteiro 
 04 almoços descritos no roteiro 
 Serviço de ônibus luxo durante toda a viagem 
 Passagem de trem TGV em 2ª classe entre Tolouse/Lyon 
 Passeios conforme mencionados no programa 
 Acompanhante da Unitur desde Porto Alegre 
 Ingressos para as atrações visitadas 
 Guias em português em todo o roteiro 
 Kit de viagem: Bolsa de viagem, etiqueta de bagagem, porta-

documentos, mapa de Israel 
 Seguro de viagem com cobertura de até 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 € 300,00 (Trezentos Euros) que constitui  

parte do pagamento do pacote, devendo, portanto, ser deduzida no acerto final do mesmo. 
 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, Euro, etc 

 


