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Peregrinação
a Itália

 de 28 de Maio a 3 de Junho



1º DIA | 28 MAIO | LISBOA | ROMA

Em hora a definir, encontro no aeroporto 
de Lisboa, no hall principal das partidas 
junto ao balcão dos CTT. Formalidades de 
embarque e partida às 07:25 no voo TP 834 
com destino a Roma. Chegada às 11:20. 
Formalidades de desembarque e partida. 
Visita de locais emblemáticos de Roma 
como a Fontana de Trevi, a Praça Navona, 
Celebração Eucarística na primeira basílica 
dedicada à Virgem – Santa Maria Maggiore. 
Jantar e alojamento no hotel.

2º DIA | 29 MAIO | ROMA

Após pequeno-almoço, partida em direção 
ao Vaticano, com destaque para Basílica de 
São Pedro com o túmulo de São João 
Paulo II, Praça de São Pedro. Almoço em 
restaurante local. Pela tarde visita 
panorâmica passando pelo famoso Coliseu, 
Circo Máximo, bairro de Transtevere, Ilha 
Tiberina. Visita da Basílica de São João 
Laterão (com Celebração Eucarística) e da 
Escada Santa. Jantar e alojamento no hotel.

3º DIA | 30 MAIO | ROMA – ASSIS – CASCIA 
– MANOPPELLO

Após pequeno-almoço, partida para Assis, 
à chegada visita da Igreja mãe dos 
Franciscanos – Santa Maria degli Angeli, 
onde foi acordado o perdão de Assis. Visita 
da Basílica onde está o corpo de Santa 
Clara, a casa natal de São Francisco, a 
igreja onde se encontra exposto o corpo 
incorrupto do jovem beato Carlo Acutis, o 
futuro padroeiro da internet. Visita da 
magnífica Basílica de S. Francisco onde se 
encontram os mais famosos frescos de 
Itália, bem como as relíquias deste Santo 
ímpar. Almoço. Partida em direção a 
Cascia, onde se encontra exposto o corpo 
de Santa Ritade Cascia - a padroeira das 
causas impossíveis. Continuação para 
Manoppello e visita da relíquia do 
verdadeiro rosto de Jesus – lenço no qual 
ficou impresso o rosto de Jesus aquando 
da sua Ressurreição – uma das relíquias 
mais impressionantes do mundo cristão. 
Jantar e alojamento em Manoppello.



4º DIA | 31 MAIO | MANOPPELLO – 
LANCIANO – SAN GIOVANNI ROTONDO

Após pequeno-almoço no hotel, saída para 
audiência privada com o Santo Padre (a 
aguardar confirmação) ou visita das 
Catacumbas e a Basílica de S. Paulo Fora 
de Muros. Almoço. De tarde, visita 
panorâmica da cidade, e passeio a pé pela 
Roma Barroca, passando pela Fonte de 
Trevi, Panteão, Praça Navona e Igreja de 
Santo António dos Portugueses. Santa 
Missa na Basílica de São Pedro presidida 
pelo Cardeal Kurt Koch. Ao final da tarde, 
regresso ao hotel. Jantar e alojamento.

5º DIA | 1 JUNHO | SAN GIOVANNI 
ROTONDO – MONTE SANT’ANGELO – SAN 
GIOVANNI ROTONDO

Após pequeno-almoço início da visita com 
destaque para o Hospital Sollievo della 
Sofferenza, as igrejas nas quais celebrou e 
confessou São Pio, Santa Maria das Graças 
a Velha e a Nova, o museu com uma 
excelente exposição retratando ao detalhe 
a vida do Padre Pio, bem como o antigo 
convento onde viveu e morreu. A terminar 
a visita inclui-se a Basílica Nova, incluindo a 
visita guiada à galeria dos famosos 
mosaicos de Rupnik e o espaço onde se 
venera o corpo de Padre Pio. Almoço. Pela 
tarde partida para o promontório de Monte 
Sant’Angelo. Visita do Santuário de S. 
Miguel Arcanjo, assim chamado por ter 
sido o local de várias aparições do Arcanjo 
sendo ainda local de referência para todos 
os católicos como testemunho da ação e 
presença de um dos maiores protetores do 
Homem na luta entre o bem e o mal. Jantar 
e alojamento em San Giovanni Rotondo.



6º DIA | 2 JUNHO | SAN GIOVANNI 
ROTONDO – SORRENTO – CAPRI – 
POMPEIA

Após pequeno-almoço, partida para a 
Península Sorrentina, um dos mais belos 
trechos marítimos do mundo. O recorte da 
costa em lava combinado com os 
limoeiros, as famosas cúpulas de azulejos e 
a vegetação deslumbrante fazem desta 
paisagem uma das mais inspiradoras de 
Itália. As cerâmicas coloridas, os agrumes 
as ervas de cheiro, os licores, com destaque 
para o “limoncello” fazem parte da 
identidade destas localidades banhadas de 
luz. À chegada visita da bela cidade de 
Sorrento imortalizada pela canção “Torna a 
Surriento”. Almoço. Travessia da baía 
Sorrentina para a bela ilha de Capri que 
apaixonou imperadores romanos, 
realizadores de cinema, escritores, pintores 
e continua a apaixonar todos aqueles que 
procuram paisagens idílicas. Visita de Capri 
e dos seus mais famosos recantos. 
Travessia de regresso à Península. Jantar e 
alojamento no hotel.

7º DIA | 3 JUNHO | POMPEIA – NÁPOLES – 
LISBOA

Após pequeno-almoço breve visita do 
Santuário de Nossa Senhora de Pompeia 
muito ligado ao Padre Pio bem como a São 
João Paulo II. Continuação par Nápoles. 
Visita do centro histórico da cidade, 
destacando a famosa Catedral San 
Gennaro, as ruas transbordantes de vida, as 
pizarias mais antigas de Itália, as 
pastelarias com o famoso babá ao rum, a 
via San Gregorio Armeno ao longo da qual 
encontramos os mais belos presépios da 
Europa bem como as mais variadas peças 
em terracota. Almoço. Em hora a combinar 
partida em direção ao aeroporto de Roma 
Formalidades de embarque e partida às 
20:15 no voo da TAP (TP 843) com destino a 
Lisboa. Chegada às 22:25 e fim da viagem.



Inscrição em quarto a partilhar (sem ter acompan-
hante): Caso o participante se inscreva em vquarto a 
partilhar (no entanto, sem indicação do nome do 
acompanhante), a Grandevasion tudo fará para 
colocá-lo em quarto twin (duas camas). Se até à data 
do fecho do grupo não houver mais participantes 
que possam partilhar quarto, o mesmo terá de ficar 
em quarto individual e pagar respetivo suplemento.

Documento de Identificação:
Obrigatório possuir de cartão de 
cidadão ou passaporte com validade 
até à data de regresso da viagem.

Caso tenha alguma restrição alimen-
tar, ou necessite de algum tipo de 
assistência especial, deve informar a 
agência de viagens no momento da 
inscrição. Informamos que as mesmas 
serão transmitas aos fornecedores con-
tudo não nos podemos comprometer 
com as mesmas.

Cartão Europeu de Seguro de Doença 
(CESD): Recomendamos a obtenção 
do Cartão Europeu de Seguro de 
Doença. O documento é emitido sem 
encargos para o titular diretamente nos 
serviços de atendimento da Segurança 
Social ou online.

Situação COVID-19 no destino: Poderá acompanhar a 
situação no portal das comunidades portuguesas em 
Itália. Informamos ainda que quaisquer obrigatorie-
dades que surjam, nomeadamente testes Covid e/ou 
outras, estarão a cargo do passageiro.

Bagagem: A companhia aérea permite que cada 
passageiro transporte apenas uma mala de porão até 
23Kg e uma mala de mão até 8Kg (não poderá trans-
portar objetos cortantes e líquidos em recipientes com 
mais de 100 ml). Mais informações (dimensões e regras 
da bagagem) no site da companhia aérea.

Seguro: Informamos que em todas as nossas viagens está incluído o seguro base (Multiviagens Plus).

Agência de Viagens organizadora da Peregrinação:
GRANDEVASION

VALOR ESTIMADO POR PESSOA (mínimo de 35 participantes)
> Em Quarto Duplo: 1.385 €
> Suplemento para quarto individual: mais 320 €

INCLUI:
> Passagem aérea em classe económica para o percurso Lisboa/Roma - 
Nápoles/Lisboa, com a TAP, com todas as taxas inerentes (Dezembro 2022);
> Circuito conforme descrito com 12 refeições (6 jantares e 6 almoços);
> Seguro de viagem;
> Radioguias;
> Acompanhamento por representante da agência.

NÃO INCLUI:
> Despesas de carácter pessoal (telefonemas, minibar, lavandaria);
> Bebidas;
> Outro serviço não mencionado no “valor inclui”. 

217 544 000 apoio@fundacao-ais.pt


