
UNITUR Agência de Viagens e Turismo Ltda

VIAGEM A ITÁLIA E PORTUGAL com FÁTIMA
Nos caminhos de São João Calábria.

Abril de 2021. – 15 dias
Coordenadores: Jureci Vargas, Paulo Postingher

11/04 (dom) - PORTO ALEGRE / LISBOA / MILÃO
Apresentação no aeroporto de Porto Alegre e embarque no voo da Tap com destino a Milão. Conexão em Lisboa.

12/04 (seg) – MILÃO
Chegada no final da tarde. Recepção e traslado para o hotel. Hospedagem e jantar.

13/04 (ter) – MILÃO 40km CARAVAGGIO 160km LAGO DI GARDA 80 Km VERONA
Café da manhã.  Faremos uma nossa viagem até o Santuário  de Nossa Senhora do Caravaggio.  Continuando,
chegaremos ao belíssimo Lago di Garda, com suas paisagens pitorescas. Realização de um passeio de barco para
conhecer melhor este local tão singular. Final da tarde seguiremos para Verona. Hospedagem no hotel e jantar.

14/04 (qua)– VERONA
Café da manhã no hotel. Conheceremos Verona, a segunda maior sede de ruínas romanas na Itália, depois de
Roma. Verona é declarada Patrimônio Mundial da Humanidade pela UNESCO. Conheceremos a primeira casa
Buoni Faciulli, casa utilizada por São João Calabria para abrigar crianças abandonados. Tempo para almoço e tarde
livre. Hospedagem e jantar no hotel.

15/04 (qui) VERONA
Café da manhã no hotel – pela manha iremos para a casa San Zeno i Monti(Casa Mãe da obra). MISSA na Basílica
de San Zeno. Tempo para o almoço e tarde livre. Hospedagem no hotel e Jantar.
.
16/04 (sex) – VERONA 84km PÁDUA 135km BELLUNO 76Km TREVISO
Café da manhã no hotel. Hoje nossa viagem segue rumo a Pádua, local onde encontramos a Basílica de Santo
Antônio,  com suas  relíquias  e  onde  está  o  seu  túmulo.  Continuação para  Belluno para  apreciarmos  a  vista
espetacular da cadeia montanhosa das Dolomitas nos Alpes da Italia.
No final da tarde iremos em direção a Treviso, cidade de origem de grande parte dos italianos que vivem no
Brasil. Será um reencontro com suas origens. Chegada, hospedagem no hotel e jantar.

17/04 (sab) – TREVISO 43km VENEZA 258km FLORENÇA
Café da manhã. Partiremos para Veneza (mestre) e por intermédio de um barco faremos o acesso à ilha de
Veneza, onde conheceremos a famosa cidade das gôndolas, e poderemos ver a Praça de São Marcos, com a
Basílica,  a  Torre  do  Campanário,  o  Palácio  Ducal.  Tempo  livre  para  desfrutar  da  cidade.  No  meio  da  tarde
seguimos para Florença. Chegada, hospedagem no hotel e jantar.

18/04 (dom) – FLORENÇA
Café da manhã. 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 dellaSignoria com as suas estátuas e a
Fonte de Netuno, a Ponte Vecchio sobre o rio Arno e por fim o típico Mercado da Palha. Tempo livre para
desfrutar do centro. Hospedagem no hotel e jantar.
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19/04 (seg) – FLORENÇA 50km SAN GIMIGNANO 78km PISA 257km ASSIS
Café da manhã. Daremos adeus a Florença mas não deixaremos a Toscana. Visitaremos uma das cidades mais
charmosas da região, San Gimignano. Com sua arquitetura medieval ela encanta a todos os turistas. Tempo livre
para  percorrer  as  ruelas  da  cidade  e  descobrir  seus  segredos.  Logo  depois,  faremos  uma  parada  em  uma
tradicional vinícola da região do Chianti,  onde são produzidos alguns dos vinhos mais famosos do mundo. Ali
teremos uma degustação junto com almoço. À tarde visitaremos Pisa para conhecer o Batistério e a famosa Torre
inclinada, um dos maiores símbolos italianos. Chegada em Assis no final do dia. Hospedagem no hotel e jantar.

20/04 (ter) – ASSIS 180km ROMA
Cafe da manhã e saída em ônibus para visita à Basílica de Santa Maria dos Anjos onde está a Porciúncula, com
celebração da Eucaristia. À tarde visitaremos as Basílicas de S. Francisco e de S. Clara, com passeio a pé pela
cidade medieval. Final da tarde partiremos para Roma. Chegada ao hotel, jantar e pernoite.

21/04 (qua) – ROMA (Audiência Papal)
Café da manhã e traslado ao Vaticano. Participaremos da Audiência Papal (no caso do Santo Padre estar em
Roma). À tarde, visitaremos a basílica de Santa Maria Maior, em seguida faremos um tour panorâmico passando
pelo Coliseu (externa), Via dos Fóruns Romanos, Campidolio e Praça Veneza. No final da tarde retorno ao hotel
para o jantar. A noite faremos um belo passeio noturno (a pé) conhecendo a Fontana di Trevi, a Praça Navona e a
Praça de Espanha. Retorno ao hotel e hospedagem.

22/04 (qui) - ROMA
Café da manhã. Iniciaremos nosso dia visitando o Vaticano, com o Museu e a Capela Sistina (ingresso incluído).
Encerraremos a manhã visitando a Basílica de São Pedro por dentro, com seus altares, obras de arte e o subsolo
onde  encontram-se  os  túmulos  dos  papas.  À  tarde  iremos  às  Catacumbas  de  São  Calisto.  No  fim  do  dia
conheceremos a Basílica de São Paulo Fora dos Muros. Jantar no hotel.

23/04 (sex) – ROMA (avião) LISBOA 120Km FÁTIMA
Após o café da manhã bem cedo e partida para o aeroporto de Roma e embarque com destino a Lisboa, e
transporte imediato para o Santuário de Fátima. Conheceremos a nova Igreja e a antiga Basílica. Na Capelinha das
Aparições  nos emocionaremos com as  manifestações de fé  diante  da imagem de Nossa  Senhora de Fátima.
Almoço. À tarde iremos para Aljustrel, visitar o povoado onde viviam os três pastorinhos videntes. Faremos uma
parada em um centro comercial onde poderemos comprar os mais variados artigos religiosos e lembrancinhas.
Jantar no hotel. Possibilidade de participar da Procissão Luminosa.

24/04 (sab) – FÁTIMA 120km LISBOA
Após o café da manhã, partiremos para Lisboa para realizarmos um city tour pela capital de Portugal, visitando os
principais  pontos turísticos,  como a Torre de Belém, o Mosteiro dos Jerônimos, o Parque Eduardo VII,  a Av.
Liberdade e o Rossio. Final da tarde hospedagem. A noite teremos um jantar festivo em restaurante típico com
show de fado e bebida incluída.

25/04 (dom) – LISBOA / PORTO ALEGRE
Café da manhã e já com as malas prontas nos despediremos de Lisboa fazendo uma parada no Santuário Cristo
Rei. Logo após partiremos para aeroporto de Lisboa para embarque com destino a Porto Alegre com chegada
prevista para as 21:30. Fim de nossos serviços.
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C O N D I Ç Õ E S     G E R A I S

PROGRAMA COMPLETO: 
(parte aérea  + parte  terrestre, em apartamento duplo)

< preços por pessoa – mínimo 30 passageiros >

Serviço Valores

Passagem aérea + taxas de embarque U$1.080,00 dólares

Parte terrestre com meia pensão € 2.930,00 euros

Acrescentar  € 550,00 para suplemento em apartamento individual

O preço inclui:
Passagem aérea em classe econômica com Tap
Taxas de embarque nos aeroportos
Hotéis de categoria turística (3 e 4*)
Carregadores de malas (1 por pessoa ) nos hotéis
Regime de meia pensão (café da manhã e jantar)
Serviço de ônibus luxo em todo o roteiro
Passeios conforme os mencionados no programa
Ingressos: Coliseu em Roma, Igreja de Sta.Cruz em Florença
Passeio de barco no Lago di Garda e ferry para Veneza
Guias locais em português: Milão, Lago di Garda, Verona, Veneza,
Florença, San Gimignano/Pisa, Assis, Roma e Lisboa
Acompanhamento de guia da Unitur desde Porto Alegre
Kit de viagem:bolsa, chapéu, etiquetas de bagagem e capa de chuva.
Seguro  viagem médico-hospitalar com cobertura de 100 mil Dólares

*   *O preço não inclui:
Passaporte
Refeições “a la carte” e bebidas
Passeios opcionais

Condições de pagamento e inscrições:
Parte aérea: USD 1.080,00
Deixe para pagar a parte aérea até o limite  do prazo final  (até  60 dias antes do início  da viagem) com a
possibilidade ainda de parcelar no cartão de crédito, conforme a politica de parcelamento da cia. Aérea. 

Parte terrestre: EUR 2.930,00
Para ser considerado inscrito, você deverá efetuar o pagamento imediato no valor equivalente a EUR 300,00
euros, podendo pagar o restante dos euros em até 13 BOLETOS conforme tabela abaixo:

+ 13 boletos de EUR 203,00 (Janeiro 2020 a Janeiro 2021)
+ 12 boletos de EUR 220,00 (Fevereiro 2020 a janeiro 2021)
+ 11 boletos de EUR 240,00 (Março 2020 a Agosto 2021)
+ 10 boletos de EUR 263,00 (Abril 2020 a Janeiro 2021)
+ 09 boletos de EUR 293,00 (Maio 2020 a Janeiro 2021)
+ 08 boletos de EUR 329,00 (Junho 2020 a janeiro 2021)
+ 07 boletos de EUR 376,00 (Julho 2020 a Janeiro 2021)
+ 06 boletos de EUR 438,00 (Agosto 2020 a Janeiro 2021)
+ 05 boletos de EUR 526,00 (Setembro 2020 a Janeiro 2021)
+ 04 boletos de EUR 658,00 (Outubro 2020 a Janeiro 2021)
+ 03 boletos de EUR 877,00 (Novembro 2020 a Janeiro 2021)
+ 02 boletos de EUR 1.315,00 (Dezembro 2020 a Janeiro 2021)
+ 01 boleto de EUR 2.630,00 (Janeiro 2021)

MPORTANTE: 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
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