
Kalliste Turismo ´

Itália
Viagem em grupo.

 e Padre Pio de Pietrelcina e Santos Italianos

20 de maio de 2020

US$ 3.950,00 dólares
    Por pessoa em apto duplo

             Desde

Lindas Viagens, de Lazer e da Fé !

9º dia – Pompeia > São Giovanni Rotonto

Café. Subiremos ao Santuário do Monte de São Miguel Arcanjo no Monte Gargano, visita e tempo para Celebração. Retorno e tempo 
livre para orações no Santuário. Almoço e Jantar incluso.

4º dia – Pádua > Ferrara > Florença
Café. Pela manhã visitaremos a Basílica de Santo Antônio, com o túmulo do Santo e suas relíquias com tempo para a Santa Missa. 
Tempo livre e seguiremos para Ferrara, cidade medieval que vivenciou uma grande revolução no período do Renascimento e cujo 
traçado urbano a torna na “mais antiga cidade moderna do mundo”. Tempo livre para almoçar (recomendamos que prove o Tortelini) e 
para dar um passeio pela cidade. Partida para Florença, berço de grandes artistas como Dante, Petrarca e Donatello. Hospedagem e 
Jantar incluso.

10º dia – São Giovanni Rotonto > Monte Gargano

Após café da manhã iremos até o Tronqueto e seguiremos em barcos chegando na Piazza San Marco, onde iniciaremos o passeio a pé 
em Veneza pelos canais e estreitas ruas com seus famosos e românticos canais. Almoço incluso. Á tarde opcionalmente faremos um 
passeio em Gôndola. Tempo livre e regresso ao hotel em horário combinado. Jantar incluso.

Café da manhã. Seguiremos para Pietrelcina, onde visitaremos a cidade e casa de Padre Pio. Continuaremos viagem para Roma direto 
ao aeroporto com destino ao Brasil.

Café. Bem cedo saída em direção à Perugia, onde visitaremos o centro e sua incrível Catedral. Tempo livre para explorar algumas das 
suas ruas escavadas na rocha ou para nos deliciarmos com um dos seus chocolates típicos. Logo após seguiremos para Assis onde 
teremos Almoço incluso e iniciaremos a visita da pequena e medieval cidade de Assis. Conheceremos a Basílica de São Francisco, a 
casa onde viveram os pais de São Francisco e Santa Clara em seguida em sua Igrejinha, a Porciúncula, faremos um Momento de 
Espiritualidade. Saída para Roma. Hospedagem. Noite livre.

6º dia – Florença > Perugia > Assis > Roma

Roteiro 

2º dia – Pádua

1º dia – São Paulo > Itália
Dia da viagem. Compareça com antecedência e com seu passaporte válido em mãos e sua mala de viagem. Encontro no aeroporto 
escolhido e embarque para Itália. Noite a bordo. ( A cia aérea serve o Jantar e o café na chegada ).

Chegada no norte da Itália, após passar pela imigração e retirar sua mala, recepção no aeroporto e traslado ao hotel. Jantar incluso 
de boas vindas.

5º dia – Florença
Café da manhã. Iniciaremos a visita do centro histórico de Florença, com nosso guia, onde teremos introdução histórica desta que é a 
maior cidade da Toscana, cidade de Dante Alighieri, Berço do Renascimento, capital do Sorvete e muito mais. Finalizaremos a manhã na 
belíssima Igreja de Santa Maria Dei Fiori com Celebração. Almoço incluso e a tarde será livre para visitas opcionais, vista do Rio Arno 
ou pequenas compras. Jantar incluso.

7º dia -  Roma
Café. Visitação aos principais pontos de interesse em Roma e Vaticano, como: Piazza Venezia, Basílica de São Pedro, com o túmulo do 
Papa João Paulo II, Coliseu, Arco de Constantino, Foro Romano, Basílica de Santa Maria Maior, Basílica de São João de Latrão, Escada 
Santa, Basílica de São Paulo (extramuros). Cárcere Mamertino, Pantheon, Fontana de Trevi e Piazza Navona e muito mais. Almoço e 
Jantar incluso.

8º dia – Roma > Nápoles > Pompeia

3º dia – Pádua > Veneza > Pádua

Após o café seguiremos a Nápoles na zona de Mergellina, de ônibus vamos percorrer o passeio marítimo até ao Castel dell'Ovo e ao 
Borgo Santa Lucia. Depois passeamos pela zona monumental da cidade, onde poderemos admirar por fora a Praça do Plebiscito, a 
igreja de São Francisco de Paula, o Palácio Real, a Galeria Umberto I, o tetro de S. Carlo, a Praça do Município e o Maschio Angioino. 
Almoço num restaurante típico em que a especialidade é pizza. Depois continuaremos até Pompeia, a cidade romana que ficou 
sepultada por uma erupção vulcânica no ano de 79 d.C., e iniciaremos o passeio arqueológico pela cidade antiga onde poderemos ver 
como era a vida cotidiana e a arquitetura na primeira época imperial. Hospedagem e Jantar incluso.

Café. Viajaremos cedo para São Giovanni Rotondo. Chegada para nossa Celebração no Santuário de São Pio. Após visita nesta pequena 
cidade, no Hospital Casa alívio do Sofrimento e locais devocionais. Almoço e Jantar incluso.

11º dia -  São Giovanni Rotonto > Pietrelcina > Roma

12º dia – Roma > Brasil
Chegada em São Paulo. Fim dos nossos serviços nesta programação.

Cidades dos Santos Italianos

Pompeia/ são Giovani Rotonto/ Monte Gargano/ Pietrelcina. 
Pádua/ Veneza/ Florença/ Perugia/ Assis/ Roma/ Nápoles/ 

          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,



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

Padre Pio de Pietrelcina e Santos Italianos
                          ITÁLIA  

Data:  20 de maio de 2020

:: Passagem aérea São Paulo / Veneza / Roma / São Paulo, classe econômica
:: 09 Noites de Hospedagem em Hotéis Turísticos 3* Superior com café da manhã e jantar.
:: 07 Refeições com Menu Turístico ( Água + Entrada + Prato Principal + Sobremesa )
:: Traslado de chegada e saída em Roma com assistência.
:: Viagem em Ônibus Padrão Turismo de Veneza a Roma.
:: Coordenador da Operadora acompanhando o grupo desde a saída do Brasil. 
:: Seguro Viagem - Plano Internacional.

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

Serviços incluídos nesta programação:

- Passagens domésticas, até Guarulhos/SP – US$ 190,00 dólares

Apto individual:  US$ 4.880,00 dólares

Valores por pessoa com base no apartamento 
escolhido:

Incluir no valor acima:  

Apto triplo:        US$ 3.880,00 dólares
Apto duplo:        US$ 3.950,00 dólares

- taxas de embarques/aeroportos: US$ 290,00 dólares

           Forma de Pagamento
À vista, sem desconto

                    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.

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

HOTÉIS PREVISTOS, ou similares

Florença: Hotel Leonardo da Vinci

Pompeia: Palma Pompeia 
São Giovanni Rotonto: Hotel Paradiso

Pádua: Hotel Europa

Roma: Hotel Nova Domus
Assis: Hotel Domus Pacis

Kalliste  ´
Turismo

Tel. whastapp:  41.9.9111-1579
Curitiba - Paraná
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