
1° dia –  24 Mai  – SEG –   Caxias do Sul / Porto 
Alegre / Lisboa: 
Apresentação em Caxias do Sul para embarque em ônibus 
de turismo com destino ao aeroporto Salgado Filho, em 
Porto Alegre. Embarque com destino a Lisboa. Jantar e café 
da manhã a bordo. 
2° dia – 25 Mai – TER – Lisboa / Roma: 
Chegada a Lisboa e conexão imediata a Roma. 
Chegada, recepção e traslado para o hotel. Restante do 
dia livre para atividades independentes. 
3° dia – 26 Mai – QUA – Roma: 
Café da manhã no hotel. Saída pela manhã para o 
Vaticano, para participação na Audiência Papal, se o Papa 
estiver em Roma. À tarde, saída para um passeio na 
Roma cristã, onde veremos as principais basílicas. 
Retorno ao hotel. 
4° dia –  27 Mai  – QUI – Roma / Mantecassino / 
San Giovanni Rotondo: 
Café da manha. Saída em ônibus para Montecassino. Parada 
para visita e continuação a San Giovanni Rotondo. Check-in e 
jantar no hotel.  
5° dia – 28 Mai – SEX – San Giovani Rotondo: 
Café da manhã no hotel. Pela manhã visita panorâmica 
da cidade, incluindo o santuário do Pe. Pio, o mosteiro 
com os aposentos, onde viveu, e a igreja de Santa Maria 
delle Grazie. Visitaremos também o Monte Sant’Angelo 
com o Santuário de São Miguel Arcanjo, a basílica, a 
rota franciscana e o campanário. Jantar no hotel. 

6° dia –  29 Mai  – SAB – San Giovani Rotondo / 
Lanciano / Loreto / Cassia: 
Café da manha no hotel. Saída para Lanciano, chegada, e 
breve visita à igreja do Milagre Eucarístico. Continuação 
para Loreto, onde veremos a santa casa de Nazaré, 
localizada no centro da grande basílica desta cidade. 
Continuação para Cassia. Check-in e jantar no hotel. 
7° dia – 30 Mai – DOM – Cassia / Assis: 
Café da manhã no hotel. Saída para a visita de Cassia e 
continuação para Assis. Tarde livre. Check-in e jantar 
no hotel. 
8° dia – 31 Mai – SEG – Assis: 
Café da manhã no hotel. Saída pela manhã para visita de 
Assis onde incluiremos as Basílicas de São Francisco, 
São Rufino, Santa Maria dos Anjos e Rivo Torto. Jantar 
no hotel. 
9° dia – 01 Jun – TER – Assis / Florença / Pádua: 
Café da manhã no hotel. Pela manhã, saída para Florença, 
onde visitaremos a Ponte Vecchio, a Piazza de la Signoria 
(com a cópia da estátua de Davi), a Catedral, o Campanário 
e o Batistério (com suas portas do paraíso). Continuação 
para Bologna e Pádua. Check-in e jantar no hotel.  
10° dia – 02 Jun – QUA – Pádua / Veneza / Pádua: 
Café da manhã no hotel. Saída para visitarmos a Basílica de 
Santo Antônio e de Santa Justina. Continuação a Veneza 
para traslado e visita da cidade onde veremos a Basílica e a 
Praça de São Marcos, a Ponte dos Suspiros e vista externa 
do Palácio Ducal. Possibilidade de passeio de gôndola. 
Retorno ao hotel em Pádua. Jantar no hotel.  
11° dia –  03 Jun  – QUI – Pádua / Verona / 
Caravaggio / Milão: 
Café da manhã no hotel e saída para Verona. Breve 
visita e continuação para o Santuário de Nossa Senhora 
de Caravaggio. Continuação para Milão. Check-in e 
jantar no hotel. 
12° dia – 04 Jun – SEX –  Milão / Lisboa / São Paulo: 
Café da manhã no hotel. Pela manhã, visita panorâmica 
da cidade, incluindo a Duomo e a Galeria Vittorio 
Emanuel. Em horário a ser determinado, traslado ao 
aeroporto de Milão para embarque em voo com destino 
a Lisboa e conexão imediata para São Paulo. 
13° dia – 05 Jun – SAB –  São Paulo / Porto Alegre / 
Caxias do Sul: 
Chegada a São Paulo e, após os trâmites da alfândega 
brasileira, embarque com destino a Porto Alegre. 
Chegada, recepção e traslado em ônibus de turismo 
para Caxias do Sul, e… 

Até a próxima viagem. 

SAÍDA: 
24/05/21 

13 dias

ITÁLIA DE  
SÃO FRANCISCO
DIRETOR ESPIRITUAL: FREI JAIME BETTEGA



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

ônibus de turismo; 
- Passagem aérea conforme descrito, com taxas incluídas; 
- Hotéis categoria 4* durante todo o passeio, em aptos. 

duplos e triplos, com meia pensão, exceto em Roma; 
- 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.

Para este roteiro não é necessário nenhum visto ou vacinas para passageiros brasileiros. 
O passaporte deverá ter validade mínima até Novembro de 2021.

Av. Itália, 277 Sala 509  –  95.010-040  –  Caxias do Sul  –  RS  –  Brasil 
54 3028-7012  |  54 98111-0706  –  www.magnificat.tur.br

VALORES POR PESSOA (consulte formas de pagamento):

Apartamento
POR PESSOA  

em apto. Duplo / Triplo
POR PESSOA  

em apto. Individual

Parte Aérea e Terrestre: R$ 18.570,00 R$ 21.790,00

1º pgto Dezembro 2019 17 x de R$ 1.095 17 x de R$ 1.285

1º pgto Janeiro 2020 16 x de R$ 1.165 16 x de R$ 1.365

1º pgto Fevereiro 2020 15 x de R$ 1.240 15 x de R$ 1.455

NOTAS IMPORTANTES: 
A inscrição para tomar parte na programação descrita neste folheto implica na total aceitação de todas as condições aqui estabelecidas. 
MAGNIFICAT TURISMO LTDA, na qualidade de operadora, declara que o presente programa de viagem será realizado em atendimento: 
• Às “Condições Específicas”  ou  “Descrição do Programa” ora estabelecido neste impresso;  
• Às “Condições Gerais” estabelecidas pela Deliberação Normativa nº 161 de 09/08/85 da EMBRATUR que se encontra à disposição dos participantes na sede da 

agência operadora, regulamentando os direitos e deveres recíprocos das partes, suas responsabilidades e os casos de alterações ou cancelamentos do programa. 
• Os preços destes programas foram calculados tomando-se por base a taxa do Dólar Norte Americano e dos custos de operação do programa no dia 

08/07/2019. Eventuais variações entre estas moedas ou destes custos operacionais poderão determinar alteração do preço final do programa. 
Havendo tais variações, as diferenças de valores, quando excederem o valor original do programa, serão suportadas pelo cliente.  

Caxias do Sul, 08 de julho de 2019.

São Frei Pio São Francisco Santo Antônio Milagre Eucarístico

N. Sra. de Caravaggio
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