
 

 

Peregrinação aos Santuários Europeus: França, Itália & Portugal 
Setembro de 2020 – 15 dias 

Coordenação: Pe. Hipólito e Tiane Galvão – Salvador/BA 
 

04/09 (sex) - SALVADOR / LISBOA/ PARIS 
Embarque no aeroporto Luiz Eduardo Magalhães de Salvador com destino a Lisboa.  

 
05/09 (sáb) – LISBOA/ PARIS 
Chegada em Lisboa no inicio da manhã e continuação em vôo para Paris. Recepção e translado para hotel. 
Tempo livre e jantar no hotel. 
 
06/09 (dom) – PARIS 205km/ LISIEUX 205km/ PARIS 
Café da manhã. Visita à Lisieux, em locais ligados a vida de Santa Teresinha. Após a missa, retorno a Paris. 
Jantar no hotel. Após o jantar, Tour noturno e passeio de barco pelo Rio Sena. 
 
07/09 (seg) – PARIS 
Café da manhã. Visita ao Santuário de Nossa Senhora da Medalha Milagrosa, com missa. Segue passeio por 
Paris, Passando pela Torre Eiffel (ingresso até o segundo nível), o Trocadero, Champs-Elysées, Arco do 
Triunfo, Jardim de Luxemburgo, Pantheon e Opera Garnier. Visita à Catedral de Notre Dame, à Place 
Vendôme e à Igreja de Sacré-Couer. Jantar no hotel.  
 
08/09 (ter) – PARIS/ ROMA 
Translado para o aeroporto. Embarque em vôo direto para Roma. Seguiremos para Rocca di Papa para 
conhecer o Centro do Movimento dos Focolares, a casa onde Chiara Lubich viveu seus últimos dias e seu 
túmulo. Missa na Capela Mãe da Igreja. Em seguida conheceremos Castel Gandolfo o palácio Papal 
(Residência de veraneio do papa) e o Centro Mariápoli. Hospedagem e jantar no hotel. 
 
09/09 (qua) – ROMA 
Café da manhã.  Missa no hotel. Traslado para o Vaticano e participação da Audiência Papal (no caso do 
Santo Padre estar na cidade), após a audiência visita a Basílica de São Pedro e a Praça.  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 visita externa pelo Coliseu e pelo Fórum Romano. 
Jantar no hotel. 
 
10/09 (qui) – ROMA 
Café da manhã.  Visita às basílicas de São Paulo Fora dos Muros e Santa Maria Maior, com celebração da 
Missa. Passeio pelas principais praças da Cidade Eterna, como a Fontana di Trevi, o Pantheon, Praça Navona 
e a Praça de Espanha. Tarde livre. Jantar no hotel. 
 
11/09 (sex) – ROMA 185km/ ASSIS 149km/ LOPPIANO 
Café da manhã. Seguimos viagem para Assis, visitando os locais ligados à vida de São Francisco e Santa 
Clara, como a Basílica de Santa Maria dos Anjos, a Basílica de São Francisco e a Igreja de Santa Clara. No 
meio da tarde continuamos até Loppiano. Jantar e pernoite.  
 
12/09 (sáb) – LOPPIANO/ FLORENÇA/ LOPPIANO 
Café da manhã.  Visita do Centro do Mov. Dos Focolares e celebração da Missa no Santuário de Maria 
Theotokos. Almoço incluído. À tarde faremos uma visita a Florença. Percorreremos a pé as ruas desta 



 

 

inesquecível cidade evocando Giotto, Dante e Miguel Ângelo através de históricos edifícios, tais como: 
Igreja de Santa Cruz – Panteão das Glórias Italianas (entrada), Catedral de Santa Maria dei Fiori, as famosas 
Portas do Paraíso do Batistério, a Piazza della Signoria com as suas estátuas e a Fonte de Netuno, a Ponte 
Vecchio sobre o rio Arno e por fim o típico Mercado da Palha. Jantar no hotel. 
 
13/09 (dom) – LOPPIANO 345km/ FIEIRA DI PRIMIEIRO/ TRENTO 
Café da manhã. Seguiremos nossa viagem em direção ao extremo norte da Itália, para região da Valsugana e 
chegamos em Fiera di Primieiro, uma cidade que fica a 745 m do nível do mar. Segundo informações, é a 
menor "comune" em extensão territorial da Itália: 0,15km2. Logo ao chegar, se depara com o campanário 
da igreja de Madonna dell'Assunta, em cujo interior há altares de madeira recobertos por folhas de ouro. É 
considerada a mais bela igreja gótica do Trento. Visita aos locais que Chiara Lubich viveu durante a infância 
e nascimento do Movimento dos Focolares. Hospedagem e jantar no Centro da Mariápolis. 
  
14/09 (seg) – TRENTO 188km/ PÁDUA 36km/ VENEZA 
Café da manhã. Seguiremos para Pádua, onde visitaremos a Basílica de Santo Antônio para ver o seu 
túmulo, suas relíquias e celebrarmos a Missa. No final do dia, chegada em Veneza, na região do continente. 
Hospedagem no hotel e jantar.  
 
15/09 (ter) – VENEZA /LISBOA 
Café da manhã. De barco iremos até a ilha de Veneza e visitaremos a Praça San Marco, a Catedral e teremos 
tempo livre para fazer passeios de gôndola (não incluído).  À tarde, ida para o aeroporto e embarque para 
Lisboa. Chegada e traslado para o hotel. Devido ao horário tardio da chegada, o jantar não está incluído.  
 
16/09 (qua) – LISBOA 
Café da manhã e 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 os que 
desejarem, poderão degustar o maravilhoso pastel de nata (não  incluído).  Almoço incluído. À tarde 
celebraremos a MISSA na Igreja de Santo Antônio. Tempo livre. Jantar no hotel.  
 
17/09 (qui) – LISBOA 120km/ FÁTIMA 
Café da manhã. Seguimos para Fátima, onde teremos a oportunidade de conhecer um dos santuários 
marianos mais representativos do mundo. Celebração da Missa dos Peregrinos as 12h30. Também iremos a 
Aljustrel conhecer o vilarejo onde viviam os pastores videntes de Nossa Senhora de Fátima. Jantar no hotel. 
Para os que desejarem, poderão participar do terço luminoso junto à Capelinha das Aparições.  
 
 
18/09 (sex) – FÁTIMA 120km/ LISBOA / SALVADOR 

Café da manhã e celebração da Missa de encerramento de nossa peregrinação. Em horário oportuno, 
traslado para o aeroporto de Lisboa e embarque no voo direto para Salvador partindo às 16h30. Chegada 
prevista para as 21h15. 
 
 
 



 

 

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 20 passageiros > 

Serviço Valor 

Passagem aérea + taxas de embarque US$ 1.100,00 

Parte terrestre –> em regime de meia pensão € 3.245,00 

 Suplemento para apartamento individual  – € 612,00 

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

                        

 

O preço inclui: 
• Passagem aérea válida desde Salvador em classe econômica com 

companhia aérea a definir 

• Taxas de embarque nos aeroportos 

• Hotéis de categoria turística superior (3* superior), exceto em Trento 
onde a hospedagem será no Centro Mariápolis 

• Regime de meia pensão: café da manhã e jantar todos os dias + 2 
almoços descritos no roteiro  

• Serviço de ônibus turístico luxo durante toda a viagem 

• Passeios conforme os mencionados no programa 

• Ingressos: Torre Eiffel (2º nível) em Paris e Igreja de Santa Cruze M 
Florençais 

• Acompanhante da Unitur desde Salvador 

• Guias locais em português nas visitas 

• Gorjetas a guias e motoristas 

• Kit de viagem: Bolsa, etiquetas de malas, lenço, etc 

• Seguro de viagem médico-hospitalar com cobertura de 100 Mil 
Dólares  (não cobramos adicional para maiores de 70 anos) 

O preço não inclui: 
• Passaporte  

• Refeições “a la carte” e 
bebidas 

• Passeios opcionais 

• Itens não especificados na 
coluna de “O preço inclui” 
 

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. 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 

 
 


