
 
 

 
 
 

PEREGRINAÇÃO A PORTUGAL E ITÁLIA 2019 
 

 
Orientação Espiritual: Pe. Antonio José Costa 
 
16 SET RIO DE JANEIRO/... 

Em horário a ser combinado, embarque com destino a Lisboa. Jantar e pernoite a bordo.  
 

17 SET     LISBOA / FÁTIMA 
    Chegada ao Aeroporto de Lisboa e faremos um passeio pela Capital Portuguesa, conhecendo os pontos de principal  
    interesse como, a Av. da Liberdade, o Rocio, a Torra de Belém, os Jerônimos e os famosos pastéis de Belém, entre  
    outros, depois prosseguimento para Fátima. Jantar e pernoite em Fátima. 
 
18 SET     FÁTIMA 
     Dia inteiro dedicado as prática religiosas do Santuário. Jantar e pernoite m Fátima. 
 
19 SET    FÁTIMA / LISBOA / ROMA   
    Saída de Fátima pela manhã, para o Aeroporto de Lisboa para embarque com destino a Roma. Chegada, traslado ao hotel  
    Jantar e pernoite em Roma. 
 
20 SET ROMA 

Pela manhã faremos um passeio panorâmico guiado por Roma, visitando as belas Praças e Monumentos da Cidade Eterna, 
como a Praça Venezia, o Coliseu (sem ingresso), os Foros Romanos e Imperiais, o Circo Máximo, entre outros.  À tarde 
visitaremos a Basílica de São Paulo fora dos Muros e a Igreja de 3 Fontani, local da Decaptação de São Paulo (onde 
teremos a nossa missa). Jantar e pernoite em Roma. 
 

21 SET ROMA 
                  Sairemos pela manhã para visitar a Igreja de São Paulo da Cruz, fundador do Passionistas,  Basílica de São João e São 

Paulo, depois seguiremos para a Basílica de Santa Maria Maior e Basílica de São João de Latrão, ambas são Basílicas 
Patriarcais. Jantar e pernoite em Roma. 

 
22 SET ROMA 
 Pela manhã sairemos para um passeio guiado pela Roma Barroca, visitando a Belíssima Fontana di Trevi, o Pantheon, a 

Igreja de Santo Agostinho, que guarda o túmulo de Santa Mônica, sua mãe, a Igreja de Santa Maria Sopra Minerva, onde 
está Santa Catarina de Sena, depois a Praça Farnese,  local onde viveu Santa Brígida e por último a Praça de Espanha e a 
Igreja de St. André delle Fratte, onde está a devoção de Nossa Senhora dos Milagres. Jantar e pernoite em Roma. 
 

23 SET ROMA / NETTUNO / MONTECASSINO / ROMA 
 Pela manhã sairemos de Roma para visitar a Abadia de Montecassino, um dos locais mais importantes da ordem  
 beneditina, com tempo para orações, missa e reflexão. No caminho conheceremos a cidade onde viveu Santa Maria Goretti,  
 visitaremos o Santuário de Nossa Senhora das Graças. Retorno a Roma. Jantar e pernoite em Roma. 
 
24 SET  ROMA  / VITORCHIANO / MONTE ARGENTÁRIO / LUCCA 
 Sairemos de Roma pela manhã em direção a Lucca, na Região da Toscana. No caminho visitaremos dois lindos Santuários: 
 Vitorchiano, Trapa da Beata Maria Gabriela e Monte Argentário, Igreja Passionista, Nossa Senhora da Apresentação,  
 prosseguimento para Lucca. Jantar e pernoite em Lucca.  
 
25 SET LUCCA  
 Sairemos pela manhã para visitarmos e desfrutarmos desta linda cidade da Toscana. Visitaremos o Santuário de Santa 

Gemma, com tempo para missa, orações e devoção. Jantar e pernoite em Lucca.  
 
26 SET LUCCA / FLORENÇA (CARMELO DE SANTA TERESA MARGARIDA) / LUCCA 
 Sairemos pela manhã para visitar o Carmelo de Santa Teresa Margarida, faremos um breve passeio por Florença e 

retornaremos a Lucca. Jantar e pernoite em Lucca 
 
27 SET LUCCA / CITÁ DI CASTELLO / MANOPPELLO OU LANCIANO 
 Saída pela manhã para Manopello ou Lanciano, no caminho visitaremos o vilarejo de Citá di Castello, cidade de Santa 

Veronica Giuliani, prosseguimento para Manoppello ou Lanciano. Jantar e pernoite em Manoppello ou Lanciano 
 
 



 
28 SET MANOPPELLO OU LANCIANO 
 Visita a cidade de Manoppello, para vermos com nossos próprios olhos, o véu de Verônica. Jantar e pernoite em 

Manoppello ou Lanciano 
 
29 SET MANOPPELLO OU LANCIANO / ROMA / ... 
 Em horário a ser definido sairemos de Manoppello ou Lanciano para o Aeroporto de Roma, onde embarcaremos para o Rio 

de Janeiro. Jantar e pernoite a bordo. 
 
30 SET RIO DE JANEIRO 
 Chegada ao Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro. Obrigado e até breve! 
 
      

     Preço por pessoa em apartamento duplo ou triplo (mín. 32 passageiros):  Euro 3.850  + taxas 
     Preço por pessoa em apartamento duplo ou triplo (mín. 42 passageiros):  Euro 3.650 + taxas 
     Suplemento apartamento individual:         Euro  785 
 

 
 
 

FORMA DE PAGAMENTO: 
• Para efetuar a inscrição, é necessário: pagamento do Sinal (Euro 500), que será deduzido do valor da viagem (não reembolsáveis em 

caso de cancelamento). 
• Saldo sem juros até 65 dias antes do embarque; 
• Parcelamento especial para este grupo: 11x sem juros (OUT 2018 / AGO 2019), através cheques pré-datados; 
• Depósitos no Banco Itaú, AG: 0310, C/C: 95384-9, Qualità Turismo Ltda. Verificar câmbio do dia. 
 
POLÍTICA DE CANCELAMENTO: 
Até 65 dias antes do embarque, multa de Euro 500. 
Após esta data, multa de 70% do valor da viagem. 
 
INCLUÍDO: 
• Passagem aérea em classe econômica; 
• Hospedagem em hotéis 4****; 
• Meia pensão em todo o percurso (café da manhã e  jantar, conforme descrito no roteiro); 
• Ônibus de luxo para todo o percurso; 
• Passeios e traslados conforme o itinerário; 

• Guia saindo do Brasil, e guias locais falando português; 
• Maleteiros nos hotéis – 1 mala por pessoa; 
• Seguro viagem com cobertura de Euro 30.000; 
• Gorjetas para guias e motoristas; 
• Marcação de missas diárias segundo disponibilidade do local; 
• Kit de viagem Qualità Turismo. 
 
OBSERVAÇÃO: 
• Preços são sujeitos à modificação sem aviso prévio: número de passageiros inscritos (mínimo 32 passageiros), eventos de grande 

porte nas cidades, e outras situações alheias ao nosso planejamento; 
• Lugares limitados; 
• Taxas de embarque não estão incluídas, e custam aproximadamente: Euro 130; 
• Maiores de 70 anos terão um suplemento no seguro viagem de Euro 60; 
• Uma vez emitidos os bilhetes aéreos, as companhias não permitem cancelamento ou alterações. Caso haja necessidade, serão 

cobrados valores extras pela Cia Aérea; 

• Passeios e roteiros a serem organizados pelo próprio passageiro nos momentos citados como "livres" serão de responsabilidade total 
do próprio passageiro, tendo o mesmo que arcar com tais despesas extras; 

• Para os passageiros menores de 18 anos, acompanhados apenas de um dos pais ou desacompanhados precisarão de autorização de 
acordo com o Juizado de Menores competente. 

• É imprescindível que o passageiro cheque com os consulados e Polícia Federal Brasileira a validade e expiração do 
passaporte, vistos e vacinas (para viagens internacionais, o prazo de expiração do passaporte é de, no mínimo, 6 
meses antes da partida da viagem). A Qualita Turismo não é responsável pela documentação da viagem (passaporte, 
vistos e vacinas). 

 
Divulgação: Claudia Ferraz  98915.2212  – claudia.cnrj@gmail.com 
 
 

 
Curta a Qualità no Facebook: www.facebook.com/qualitaturismo 

Telefones Qualità Turismo: (21) 3380-9800  


