
Kalliste Turismo ´

Viagem em grupo.

10 de abril de 2021
Itália do Padre Pio!

“Peregrinação no Mosteiro de São Bento ou Santuário do Sacro Speco, localizado em 
Subiaco, Lazio na Itália”.

“ Peregrinação pelo Santuário do Padre Pio, em San Giovanni Rotondo, na Itália. 
Considerado segundo maior santuário da Itália, cando atrás do Vaticano. O Santuário é um 
complexo belíssimo e moderno, inaugurado em 2004, e reúne o antigo convento capuchinho, 
do ano de 1540 e a belíssima igreja de Santa Maria das Graças.”

Terra Santa de Jesus e Maria!

Neste roteiro, a programação está repleta de visitas, missas e peregrinações, história, 
cultura, gastronomia e compras. 

Se viajar é uma atividade fascinante, imagine fazer uma viagem à Terra de Jesus e Maria!

 Preço por pessoa em apto duplo

      US$ 4.890 dólares

                 Desde 

 com um “Almoço de Pedro”

18 refeições,

11º dia – Belém > Monte Sião > São Pedro em Galicantu

Café. Seguiremos cedo para Jericó, onde se encontra o Sicômoro de Zaqueu e a vista do Monte das Tentações. Continuaremos para o Mar 
Morto com tempo para experiência no Mar que não afunda. Subiremos à Jerusalém, com visita de Kunram, local onde foram encontrados 
os manuscritos do Mar Morto. Subiremos as montanhas da Judeia. Hospedagem. Almoço e Jantar incluído.

10º dia -  Galileia > Jericó > Mar Morto > Kunram > Judeia

3º dia – San Giovanni Rotondo

Café. Seguiremos viagem para Lanciano, local do Milagre Eucarístico. Seguiremos a cidade de Subiaco onde visitaremos o mosteiro 
beneditino. Ao final da tarde seguiremos a Roma. Chegada e jantar incluído. Hospedagem.

4º dia – San Giovanni Rotondo > Pietrelcina > Mosteiro de São Bento > Roma 

Chegada em Roma e traslado até San Giovanni Rotondo.  Hospedagem e Jantar incluído 

5º dia – Roma 

Café da manhã. Visitaremos o Santuário de Padre Pio, após seguiremos até o Monte de São Miguel Arcanjo no Monte Sant´Angelo e visita 
à gruta das aparições com a celebração da Santa Missa. Almoço incluído. Visita ao Hospital Padre Pio. Jantar incluído. Hospedagem.

Café. Às 09 horas encontro com o nosso guia local e seguiremos caminhando até o Vaticano para visita aos seus Museus e a Capela 
Sistina, tão famosa pela pintura de Michelangelo, Rafael e histórica pelo “conclave”. Finalizaremos a visita com a Basílica de São Pedro, 
onde estão os túmulos dos Papas e também do nosso querido São João Paulo II. Após o almoço incluído, iniciaremos nossa caminhada 
percorrendo a Piazza Navona, o Pantheon finalizando na famosa Fontana de Trevi. Traslado ao hotel com passagem para vista do Coliseu 
Romano e Basílica de São João. Jantar incluído.

9º dia – Galileia > Caná > Nazaré > Monte Tabor
Café. Seguiremos cedo até o local do “Primeiro Milagre” em Caná da Galiléia e após a cidade de Nazaré com visita a Igreja da Anunciação, 
a Gruta onde o “verbo se fez carne” e ali teremos nossa Santa Missa, após a Igreja de São José e o centro Mariano. À tarde seguiremos ao 
Monte da Transfiguração de Cristo, com visita e tempo para espiritualidade. Retorno ao hotel.  Almoço e jantar incluído.

Café. Pela manhã seguiremos viagem até a cidade de São Francisco de Assis. Chegada nesta pequena cidade medieval, visita da Igreja de 
Nossa Senhora dos Anjos. Após subiremos a parte alta para Visita da Basílica de São Francisco, a casa onde viveu Francisco e sua família. 
Almoço incluso. Retorno ao final do dia. Jantar incluído.

7º dia – Roma > Tel Aviv > Galileia – Terra Santa, Israel
Café. Tempo para participar da Santa Missa e seguir em direção ao aeroporto em Roma para embarque com destino a Terra Santa. Sejam 
bem vindos! “Este chão é Terra Santa”. Após encontro com nosso guia, traslado ao hotel em Nazaré. Hospedagem e Jantar incluído.

8º dia – Galiléia > Cafarnaum > Primado de Pedro > 

6º dia -  Roma > Assis 

          Monte das Bem Aventuranças > Barco na Galileia > Rio Jordão
Café. Iniciaremos nosso dia com o local do primeiro Milagre e após a visita da Casa de Pedro e o local do “Primado”, “Tu sabes tudo 
Senhor” e também aqui a visita do local onde teria acontecido o Milagre da Multiplicação dos pães e peixes. Em seguida subiremos ao 
Monte das Bem Aventuranças com a visita e a belíssima vista do Mar da Galileia. Hoje teremos o típico almoço “O Peixe de Pedro” e à 
tarde faremos o passeio de barco pelas águas da Galileia, onde tantos milagres aconteceram. Finalizaremos o dia nas águas do Rio Jordão 
com a rememoração do Batismo reafirmando nossa crença:“Creio em Deus Pai todo Poderoso, criador do Céu e da Terra e em Jesus Cristo...”. 
Almoço e jantar incluído. Hospedagem.

2º dia – Roma > San Giovanni Rotondo

I�nerário

1º dia – Guarulhos > Roma
Dia da nossa viagem. Comparecer no aeroporto com seu passaporte válido e embarque. Noite a bordo.

Café. (Mateus 2), iniciando com a celebração no Campo dos Pastores, visita da Igreja da Natividade e no final, tempo para compras. À 
tarde retorno e visita à Igreja de São Pedro em Galicantu, local onde era a casa de Caifás e cenário da negação de Pedro. Visitaremos o 
Monte Sião, onde está o Cenáculo (lugar da última Ceia), Túmulo do Rei Davi e a Abadia da Dormição e o Muro das Lamentações.

13º dia – Jerusalém > Tel Aviv > BRASIL

14º dia – São Paulo – Brasil.

Café. Saída para visita ao Getsemani, a Igreja das Nações, o Dominus Flevit e o Monte das Oliveiras com o Pater Noster. Após entraremos 
na cidade antiga de Jerusalém (entre as muralhas). Visita à Igreja de Santa Ana e o tanque de Betesda, onde acontece a cura do 
paralítico. Continuaremos para o local do Pretorium, onde caminharemos em silêncio pela Via Dolorosa até a Igreja do Santo Sepulcro. 
Almoço e Jantar incluído. Hospedagem.

12º dia – Jerusalém > Monte das Oliveiras > Cidade Antiga

 Chegada em São Paulo.  Fim dos nossos serviços nesta programação.

Almoço e Jantar incluído. Hospedagem.

Café. Tempo livre. Em horário previamente combinado seguiremos viagem com vista de Emaús até o aeroporto de Ben Gurion. Embarque 
com destino ao Brasil. Noite a bordo.

Lindas Viagens, de Lazer e da Fé !



*.A quantidade mínima de pagantes para garantir a saída deste grupo é de 20 pessoas. 

À vista, sem desconto
           Forma de Pagamento

Pagamentos no cheque ou boletos, consultar, 
parcelado consultar, desde que a última parcela seja 
paga até 20 dias úteis antes da viagem. 

                    Saldo em até 09 x no cartão de 
crédito, sem juros: Visa, Master ou Amex.

Parcelado: Entrada de 25% + taxas de embarque + 
passagem aérea do seu destino até SP-Guarulhos.

Kalliste  ´
Turismo

Tel. whastapp:  41.9.9111-1579

Curitiba - Paraná

Itália do Padre Pio!
Terra Santa de Jesus e Maria!

:: 18 refeições, sendo uma especial “almoço de Pedro”.
:: Traslados de chegada e saída.
:: Visitas de acordo com o itinerário com guia local falando português.
:: Maleteiros nos hotéis em Israel (1 mala por pessoa, até 23 kg).
:: Diploma de Peregrino do Ministério do Turismo.
:: Coordenador da Operadora-Curitiba acompanhando o grupo desde Curitiba e SP. 
:: Seguro Viagem internacional.

Extras de caráter pessoal, taxas para retirada de visto consular, bebidas e refeições não citadas, ingressos a 
parques, monumentos ou museus, telefonemas e nada que não esteja citado como incluído no pacote.

Serviços inclusos neste programa:

Não está incluído neste programa:

:: Passagem internacional de SP- Guarulhos / Roma / Tel Aviv / Guarulhos,
    voando em classe econômica e tarifa especial de grupo.
:: 05 noites de hospedagem em Categoria Turística na Itália.
:: 06 noites de hospedagem em Categoria Turística com pensão completa em Israel.

Incluir no valor acima:  

Apto triplo: US$ 4.810,00 dólares

Valores por pessoa com base no apartamento escolhido:

- taxas de embarques/aeroportos: US$ 260,00 dólares

Apto duplo: US$ 4.890,00 dólares

- Passagens com saídas de Curitiba/ Londrina/ Maringá: 
US$ 180,00 dólares

Apto individual:  US$ 5.910 dólares

Jerusalém: Ramada

Roma: Ergife

Belém: Paradise Premium

San Giovanni Rotondo:  
Gran Paradiso

Nazaré: Ramada

Hotéis Previstos:

          e muita experiência na prestação de serviços turísticos pelo mundo. 

Nota: Roteiro para sua peregrinação da fé e lazer, com qualidade, segurança e excelente preço. 
          Programa operado por empresa tradicional, com sede na cidade de Curitiba - Paraná,
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