
1º Dia - 03 Nov - SAB - Caxias do Sul / Bento Gonçalves / 
Porto Alegre / Lisboa: 
Apresentação em Caxias do Sul e em Bento Gonçalves para 
embarque em ônibus especial de turismo com destino ao 
aeroporto Salgado Filho em Porto Alegre para embarque em 
voo com destino a Lisboa. Jantar e café da manhã a bordo. 
2º Dia - 04 Nov - DOM - Lisboa / Fátima:  
Chegada a Lisboa. Recepção e traslado para Fátima. 
Acomodação no hotel. Tarde livre. Após o jantar participaremos 
da Procissão das velas. 
3º Dia - 05 Nov -SEG - Fátima: 
Café da manhã no hotel. Dia inteiro de passeios em 
Fátima,  cidade conhecida depois da aparição que a Virgem 
Maria realizou a partir do dia 13 de maio de 1917 aos três 
pastorzinhos perto da Cova da Iria. Desde então, milhares de 
peregrinos e visitantes de todo o mundo vêm visitar a Capela 
das Aparições, construída em 1919. Chegada e visita ao 
Santuário. Almoço. À tarde continuação da visita aos principais 
locais de Fátima e arredores. Almoço e jantar incluídos. 
4º Dia - 06 Nov -TER - Fátima / Lisboa / Milão: 
Café da manhã no hotel. Cedo pela manhã, saída para Lisboa para 
um breve city tour. Após o almoço, traslado para o aeroporto para 
embarque em vôo com destino a Milão.  Chegada, assistência e 
saída para visita à Duomo de Milão. Acomodação no hotel e Jantar. 
5º Dia - 07 Nov - QUA - Milão / Caravaggio / Desenzano / 
Sirmione / Trento: 
Café da manhã e visita a Caravaggio, continuação para Desenzano e 
embarque em barco para Sirmione, breve visita e continuação para 
Trento. Almoço e jantar incluídos. 
6º Dia - 08 Nov - QUI - Trento / Verona / Pádua: 
Café da manhã no hotel. Visita panorâmica de Trento, capital da 
província, onde admiraremos sua gloriosa época nos tempos de 
dominação dos Absburgos: Santa Maria Maior, edificada no 
sec. XVI, um estilo misto Renascentista e Gótico, que logo será 
definido "Clesiano"; Palácio Geremia, harmonioso edifício típico 
do sec. XVI. Logo após o almoço seguimos para a cidade 
Verona onde faremos uma breve visita. Continuação para 
Pádua, onde veremos a Basílica de São Antônio de Pádua e 
visita panorâmica pela cidade. Almoço e jantar incluídos. 

7º Dia - 09 Nov - SEX - Pádua / Veneza / Padua: 
Café da manhã no hotel. Saída para Veneza para visitarmos a 
Praça São Marcos, com sua maravilhosa Basílica Bizantina, 
repleta de mosaicos, onde se encontra o corpo do evangelista 
São Marcos, o Palácio Ducal, as colunas do Leão e de São 
Teodoro, a Biblioteca de São Marcos e uma vista panorâmica 
incomparável da baía de Veneza, perto da Ponte dos Suspiros 
incluímos um passeio de gôndola. Traslado de barco para Mestre 
e retorno para o hotel em Pádua. Almoço e jantar incluídos. 
8º Dia - 10 Nov - SAB - Pádua / Bolonha / Florença: 
Café da manhã e saída com destino a Florença, faremos uma 
parada para visitara formosa cidade de Bolonha, cidade que 
fundou a primeira universidade da Europa e também famosa 
por seu molho bolonhesa. Faremos uma visita panorâmica. 
Almoço livre e tempo para compras. Continuação para 
Florença. Almoço e jantar incluídos. 
9º Dia - 11 Nov - DOM - Florença: 
Café da manhã. Hoje o dia é dedicado a conhecer esta 
magnífica e impressionante cidade renascentista, visita 
panorâmica em Florença veremos a magnífica Catedral gótica 
de Santa Maria del Fiore, o Batistério, a Praça de la Signoria, a 
Ponte Vecchio, e outros impressionantes monumentos. Almoço 
e jantar incluídos. 
10º Dia - 12 Nov - SEG - Florença / Assis: 
Café da manhã e saída a Assis umas das cidades da Itália que 
mais recebe peregrinos. Chegada almoço e resto da tarde livre. 
Almoço e jantar incluídos.
11º Dia - 13 Nov - TER - Assis / Roma: 
Café da manhã. Dedicaremos este dia a visitar esta bela cidade 
medieval que respira espiritualidade. Prosseguiremos visitando a 
Basílica de São Francisco, o mais belo de todos os seus templos, 
com afrescos de Cimabue, Giotto e os pintores da escola 
florentina; e o túmulo de São Francisco. Também visitaremos a 
Basílica de Santa Clara e após a Basílica de Santa Maria dos 
Anjos na Porciúncula, onde nasceu a Ordem Franciscana e onde 
morreu São Francisco. Almoço. No entardecer, saída para Roma. 
Chegada, check in no hotel e jantar.
12º Dia - 14 Nov - QUA - Roma: 
Após o café da manhã, traslado para a Praça São Pedro, no 
Vaticano, para participação na Audiência Papal, se o Papa estiver 
em Roma. Almoço, pela tarde faremos uma visita guiada pelo 
espetacular Museu do Vaticano, terminando a visita dentro da 
belíssima Capela Sistina. Em seguida, visitaremos a Basílica de São 
Pedro. Retorno ao hotel e descanso. Almoço e jantar incluídos.
13º Dia - 15 Nov - QUI - Roma / Lisboa / Porto Alegre / 
Bento Gonçalves / Caxias do Sul: 
Cedo, pela manhã, traslado para o aeroporto de Roma para 
embarque em vôo com destino a Lisboa e conexão imediata 
para Porto Alegre. Chegada e, logo após os trâmites da 
Aduana brasileira, traslado em ônibus especial de turismo 
para Bento Gonçalves e Caxias do Sul, e...

Até a próxima viagem.  

Saída: 
03/11/18 
13 dias

SANTUÁRIOS 
ITALIANOS E FÁTIMA

 DIRETOR ESPIRITUAL: PE. RICARDO FONTANA



NOSSO PROGRAMA INCLUI: 
- Traslado no percurso Caxias / P. Alegre / Caxias em ônibus 

especial de turismo; 
- Passagem aérea: POA / LIS / MIL /// ROM / LIS / POA, com 

taxas incluídas; 
- Hotéis categoria 4* durante todo o passeio, em aptos. duplos 

e triplos, com pensão completa; 
- Acompanhamento de Guia Magnificat durante todo o período, 

acima de dez passageiros; 
- Kit de viagem. 

NÃO INCLUI: 
- Extras de caráter pessoal. 
- Seguro saúde com cobertura médica, odontológica e 

farmacêutica durante todo o período da viagem. 
- Todo tipo de gorjetas: guia, motorista, maleteiros, aeroporto, 

fronteira, hotéis, etc. 
- Tudo que não estiver mencionado como incluído. 

VOOS SUGERIDOS:

Cia. Aérea Nº Voo Data De / Para Saída / Chegada

TAP TP 118 03 NOV - DOM PORTO ALEGRE   /   LISBOA 21:10h  /  10:55h

TAP TP 804 05 NOV - SEG LISBOA   /   MILÃO 14:35h  /  18:15h

TAP TP 837 15 NOV - QUI ROMA   /   LISBOA 06:10h  /  08:10h

TAP TP 117 15 NOV - QUI LISBOA   /   PORTO ALEGRE 11:00h  /  20:30h

Para este roteiro não é necessário nenhum visto ou vacinas para passageiros brasileiros. 
O passaporte deverá ter validade mínima até Junho de 2019.

Rua Tronca 1560 / 43  –  95.010-100  –  Caxias do Sul  –  RS  –  Brasil 
54 3028-7012 |  54 98111-0706  –  www.magnificat.tur.br

Milão Assis Santo Antônio

VALORES POR PESSOA 
(consulte outras formas de pagamento):

Apartamento Parte Aérea e Terrestre:

Duplo R$ 17.950,00

Triplo R$ 17.950,00

Individual R$ 19.970,00

FORMAS DE PAGAMENTO

Primeiro 
pagamento em: Julho / 18 Agosto / 18 Setembro / 18

Duplo / Triplo 4 x de R$ 4.490 3 x de R$ 5.985 2 x de R$ 8.980

Individual 4 x de R$ 4.995 3 x de R$ 6.655 2 x de R$ 9.990

Roma

http://www.magnificat.tur.br
http://www.magnificat.tur.br

