
 

 

PEREGRINAÇÃO A ITÁLIA e PORTUGAL – 9 DIAS 

NOVEMBRO DE 2022 

Coordenador: Pe. Charles de Araújo Costa 

 

21/11 (seg) - RECIFE/  ROMA 
Embarque em voo noturno com destino a Roma.  

 
22/11 (ter) - ROMA 
Chegada no meio da tarde na cidade eterna. Traslado ao hotel, restante do dia para descanso ou 
atividades livres.  
 
23/11 (qua) - ROMA 
Café da manhã e traslado para a Praça de São Pedro onde participaremos da Audiência com o Papa 
Francisco (se o Santo Padre estiver em Roma). Após almoço vamos visitar as Basílicas de São João Latrão e 
Santa Maria Maior. Ao final da tarde, retorno ao hotel, jantar e pernoite.  
 
24/11 (qui) – ROMA 
Café da manhã no hotel e realização de um passeio de dia inteiro em Roma. Início com a Basílica de São 
Pedro e os túmulos dos Papas, em seguida visitas panorâmicas ao Coliseu, Fórum Romano, Altar da Pátria, 
Praça Veneza, e seguiremos para a Fontana di Trevi, Panteon, terminando nosso dia na Piazza Navona. 
Retorno ao hotel e Jantar. 
 
25/11 (sex) – ROMA  184 km ASSIS 
Pela manhã, após o café, de ônibus seguiremos para a cidade de Assis. Ao chegar no hotel, teremos o 
almoço incluído. Hospedagem e no meio da tarde visitaremos a Igreja de Santa Maria dos Anjos, onde 
está a Porciúncula. Celebração da Missa. Jantar no hotel.  
 

26/11 (sab) – ASSIS/ROMA/LISBOA 
Café da manhã e visita à parte antiga de Assis. Celebraremos a MISSA na Basílica de São Francisco, com 
visita ao túmulo do santo. Apreciaremos os afrescos de Giotto e veremos uma mostra com objetos 
pessoais de São francisco. Seguiremos para a Igreja de Santa Clara. Em seguida seguiremos para o 
aeroporto de Roma onde embarcaremos para Lisboa  Hospedagem jantar e pernoite.  
 
27/11 (dom) – 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. Almoço Também faremos uma doce parada em Belém onde poderemos degustar o 

maravilhoso pastel de nata. À tarde celebraremos a MISSA na Igreja de Santo Antônio.. Nesta noite teremos um 
jantar especial, em uma casa típica portuguesa, com show de fado. 
 
 
 
 
 



 

 

 
28/11 (seg) – LISBOA/FÁTIMA 
Café da manhã. Logo em seguida seguiremos para Fátima onde teremos visitas e devoções no Santuário 
de Nossa Senhora de Fátima. Celebração da Missa na Capelinha das Aparições.  Almoço Continuação a 
Aljustrel, o povoado onde  está a casa dos pastorinhos Francisco, Jacinta e Lúcia a quem Nossa Senhora 
apareceu. Tempo para compras em um centro comercial com diversos artigos religiosos. A noite  
participação da noite das lanternas  Jantar no hotel.  
 
29/11 (ter) – FÁTIMA/LISBOA/RECIFE 
Café da manhã, Em horário oportuno, saída em direção a Lisboa. para o aeroporto de Lisboa e embarque 
com destino a Recife.  
 

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 25 passageiros > 

PRAZO FINAL PARA PAGAMENTO DO PACOTE = 40 DIAS ANTES DA VIAGEM 

 Serviço Valor 

 Passagem aérea + taxas de embarque + Pacote 
terrestre –> em regime de meia pensão U$ 3.600,00 

  Suplemento para apartamento individual  –  U$ 480,00   

    O preço inclui: 

• Passagem aérea válida com TAP desde Recifel  

• Taxas de embarque nos aeroportos 

• Hotéis de categoria turística superior (4*) com taxas de turismo 

• Regime de meia pensão: café da manhã e jantar todos os dias Almoço do 
dia 25/11 /22 -27/11/22 e 28/11/22 

• 01 jantar festivo em Lisboa com bebidas incluídas 

• Serviço de ônibus luxo durante toda a viagem 

• Passeios conforme os mencionados no programa 

• Guia acompanhante desde Fortaleza durante toda a viagem 

• Guias locais em português em Roma, Assis e Lisboa 

• Gorjetas a guias e motoristas 

• Kit de viagem: bolsa, porta-documentos, etiquetas de bagagem 

• Cartão de Assistência de Viagens com cobertura de até € 30 mil 

  O preço não inclui: 

••  Passaporte  

••  Refeições “a la carte” e bebidas 

••  Passeios opcionais 

••  Testes PCR/Antígeno COVID 19 
 

 

  

Condições de pagamento e inscrições: 

• À vista (dinheiro/pix/boleto) - desconto de U$ 200,00. 

• Parcelamento total da viagem em 6x sem juros no cartão de crédito. 

• Parcelamento em boletos, desde que com 60 dias antes da viagem esteja tudo quitado. 

• Outros modos de pagamento, favor nos consultar. 
• 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 

• Necessário  certificado  internacional  da  COVID-19 com duas ou mais doses. 

Política de Cancelamento 



 

 

Entende-se por cancelamento a desistência da viagem e/ou do serviço contratado, bem como 

alteração de datas. Solicitações de cancelamento da viagem ou serviços contratados deverão ser 

feitas por escrito (e-mail ou WhatsApp). As penalidades serão aplicadas segundo a antecedência com 

que forem comunicadas.  

Até 60 dias antes multa de 5% pelo cancelamento  

Entre 59 e 45 dias antes do início da viagem – perda de 15% do valor total do programa 

Entre 44 e 30 dias antes do início da viagem – perda de 25% do valor total do programa 

Entre 29 e 20 dias antes do início da viagem – perda de 35% do valor total do programa 

Entre 09 e 04 dias antes do início da viagem – perda de 80% do valor total do programa 
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