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Roma, Monte Cassino (Medalha de São Bento), San Giovanni Rotondo (Pe. Pio), Lanciano 

(Milagre Eucarístico), Split, Medjugorje (2 dias inteiros) e Dubrovnik 

 

Coordenação: Pe. João Manuel Piccoli 

Outubro de 2020  –  12 dias 

 

08/10 (qui) –  PORTO ALEGRE / LISBOA  
Embarque no aeroporto de Porto Alegre em voo para Lisboa.  
 
09/10 (sex) – LISBOA / ROMA  
Chegada em Roma no final da tarde. Recepção e pernoite em hotel na região do aeroporto. Jantar.  
 
10/10 (sab) – ROMA 143km  MONTE CASSINO  238km SAN GIOVANNI ROTONDO 
Café da manhã. Logo cedo seguiremos viagem para Monte Cassino, para visitar a Abadia onde 
viveu São Bento. Celebração da Missa. Continuamos até chegar a San Giovanni Rotondo. 
Hospedagem no hotel e jantar.  
 
11/10 (dom) – SAN GIOVANNI ROTONDO (MONTE GARGANO) 
Café da manhã. Visita ao Santuário, onde o corpo incorrupto do Santo Padre Pio está exposto em 
uma urna de cristal. Após, visita aos lugares relacionados a São Pio. Celebração da Missa. À tarde 
nos deslocaremos até o Monte Sant’Angelo e visita da Gruta de São Miguel Arcanjo, lugar onde 
muitos Papas se ajoelharam rezando para obter a proteção de São Miguel. Retorno a San Giovanni. 
Jantar no hotel.  
 
12/10 (seg) – SAN GIOVANNI ROTONDO  48km   LANCIANO   202km    ANCONA / SPLIT 
Café da manhã. Seguiremos para Lanciano para visitar a Igreja do Milagre Eucarístico. Celebração 
da Missa. No meio da tarde chegaremos em Ancona. Embarque no ferry boat para travessia em 
direção à Croácia. Duração da viagem é de 11h. Jantar a bordo. 
 
13/10 (ter) – SPLIT   142km MEDJUGORJE 
Café da manhã a bordo do navio. Desembarque e visita a cidade de Split, destacando o Palácio 
Diocleciano, a Catedral de San Duje, patrono de Split, e o templo de Júpiter. À tarde seguimos de 
ônibus para Medjugorje. Hospedagem e jantar.  
 
14/10 (qua) –  MEDJUGORJE  
Café da manhã no hotel. Com um guia local faremos uma visita pelo Santuário e seus principais 
pontos de interesse. Celebração da Missa. Tempo livre. Jantar no hotel.  
 



 

 

15/10 (qui) –  MEDJUGORJE  
Café da manhã. Dia livre para devoções e visitas. Entre os locais que podem ser visitados, temos o 
monte Podbrdo (colina das aparições), a vila de Bijakovic (onde os videntes nasceram), a 
Montanha da Cruz, entre outros tantos lugares relacionados às aparições. Celebração da Missa. 
Jantar no hotel. 
 
16/10 (sex) –  MEDJUGORJE 132km  DUBROVNIK / BARI 
Café da manhã. Seguiremos para Dubrovnik, na Croácia, conhecida como “A Pérola do Adriático”. 
Visitaremos o Palácio do Reitor e o Monastério Franciscano, com a farmácia mais antiga do mundo. 
À noite embarcaremos no ferry boat em direção a Bari. Pernoite e jantar a bordo.   
 
17/10 (sab) – BARI    430km   ROMA  
Café da manhã a bordo. Desembarque em Bari. De ônibus seguiremos viagem até Roma. Chegada 
à tarde, hospedagem no hotel e jantar. À noite faremos um passeio noturno conhecendo a 
Fontana di Trevi, o Panteon e Praça Navona.  
 
18/10 (dom) -  ROMA  
Café da manhã e traslado ao Vaticano. Visitaremos a Basílica de São Pedro e a Praça. As 12h 
participaremos da oração do Ângelus, feita pelo Santo Padre na Praça de São Pedro. À tarde, visita 
à Basília de Santa Maria Maior onde celebraremos a MISSA. Em seguida faremos uma visita 
panorâmica passando pelo Coliseu (visita externa), Via dos Fóruns Romanos e o Campidolio. 
Retorno ao hotel, jantar.  
 
19/10 (seg) – ROMA / LISBOA / PORTO ALEGRE 
Ainda na madrugada, traslado para o aeroporto. Embarque em voo com destino a Porto Alegre 
com conexão em Lisboa. Chegada à capital gaúcha no final da tarde. 

 

 
 



 

 

CONDIÇÕES GERAIS 

Preços por pessoa | Mínimo de 20 passageiros 

Valor da Passagem Aérea U$ 1.050,00 (Dólares) 

Valor Parte Terrestre em apto duplo € 2.200,00 (Euros) 
Suplemento para apartamento individual: € 520,00 (Euros) 

(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 TAP 
 Despacho de 01 mala de até 23kg por pessoa 
 Taxas de embarque nos aeroportos 
 Hotéis de categoria turística superior (4*) 
 Maleteiros (1 mala por pessoa) nos hotéis 
 Regime de meia pensão (café e jantar) em todo o roteiro 
 Serviço de ônibus luxo durante toda a viagem 
 Passeios conforme mencionados no programa 
 Acompanhante da Unitur desde o Brasil 
 Guia acompanhante profissional local em todo o roteiro 
 Bilhete em ferry noturno Ancona/Split em cabine dupla 
 Bilhete em ferry noturno Dubrovnik/Bari em cabine dupla 
 Ingressos para as atrações visitadas: Catedral de Split, Templo de Jupiter 

(Split), Palácio do Reitor e Mosteiro dos Franciscanos em Dubrovnik. 
 Guias em português em todo o roteiro 
 Kit de viagem: Bolsa de viagem, etiqueta de bagagem, porta-

documentos, 
 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 Eur 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 


