
Itália Nostra

Kalliste Turismo´

06 de julho de 2020

Curitiba – Paraná                                                                     Tel.whatsapp  41.9.9111-1579

De Santos e Milagres Eucarísticos

Lanciano / Loreto / Cassia / Assis / Siena / Florença/ Pádua /

Roteiro:  
Roma /  Nápoles / Pompéia / Pietrelcina / San Giovanni Rotonto / 

      13 refeições 
Por pessoa em apto duplo

             Desde

€ 3.790,00 euros

Café. Saída para Audiência Papal na Praça São Pedro (salvo que o Papa não esteja em Roma ou impossibilitado de realizar a 
celebração). Após o almoço incluído, visitaremos o Vaticano, Capela Sistina e a Basílica Papal de São Pedro. Hospedagem. Noite livre.

1º dia – segunda – SP-Guarulhos > Roma

Chegada na cidade Eterna. Após desembarque iniciaremos a visita panorâmica de Roma com a visita do Coliseu Romano (ingresso 
incluído) e caminhada pela Roma Barroca. Ao fim do dia seguiremos ao hotel. Hospedagem. Jantar incluído.

Itinerário:

2º dia – terça -  Roma

3º dia – quarta -  Roma 

Dia da nossa viagem. Comparecer no aeroporto com seu passaporte válido. Noite a bordo.

4º dia – quinta –  Roma > Nápoles
Café. Manhã livre para compras. À tarde viajaremos para Nápoles. Chegada e faremos uma visita à cidade com tempo livre para 
compras. Hospedagem.  Jantar incluído típico Napolitano com música e vinho à mesa.

5º dia – sexta – Nápoles > Pompéia > Pietrelcina > San Giovanni Rotonto 

Café. Pela manhã seguiremos até Pompeia, que ficou famosa nos séculos passados. Após visita do sítio arqueológico seguiremos 
viagem até Pietrelcina, cidade Natal de Padre Pio. Visita e continuaremos para San Giovanni Rotondo. Chegada.
Hospedagem e Jantar incluído.

6º dia – sábado – Gruta de São Miguel Arcanjo > San Giovanni Rotonto
Café. Seguiremos viagem até a Gruta de São Miguel Arcanjo onde poderemos visitar e caminhar pelas escadarias. Retorno para almoço 
no hotel e visita do Santuário de Padre Pio. Almoço e Jantar incluído.

7º dia – domingo -  San Giovanni Rotonto > Lanciano > Loreto
Café.  Seguiremos viagem para Lanciano, local do Milagre Eucarístico, com visita à Igreja e continuação a Loreto para visita ao 
Santuário da Santa Casa de Loreto, devoção a São Miguel Arcanjo e local onde está a casa da Sagrada Família de Nazaré.
 Hospedagem. Jantar incluído.

8º dia – segunda – Loreto > Cássia > Assis

prosseguiremos para Assis com tempo para visita a Igreja de Santa Maria dos Anjos. Hospedagem. Jantar incluído.

Café. Visita a Basílica de São Francisco e a parte alta da cidade.  Após seguiremos para Siena com a visita a Igreja de Santa Catarina, 
erguida em honra a esta estimada Santa, uma das padroeiras da Itália e da Europa, conhecida pelo seu principal tratado “o diálogo da 
Providência Divina”, suas cartas e orações. Aproveite para contemplar esta cidade medieval, conhecida mundialmente pelo “Palio de 
Siena”, corrida de cavalos organizada na “Piazza del Campo”, no centro da cidade. Continuaremos para Florença. 
Chegada. Hospedagem e Jantar incluído.

10º dia – quarta – Florença
Café. Pela manhã faremos a visita de Florença, berço do renascimento e praticamente um Museu a céu aberto. 
Almoço incluído e tempo para compras. Noite livre.

9º dia – terça – Assis – Siena – Florença

11º dia – quinta – Florença > Pádua > Veneza
Café.  Viajaremos para Pádua, com a visita da Basílica de Santo Antônio e tempo para Santa Missa.  Continuaremos até Veneza. 
Chegada  Hospedagem e jantar incluído.

Café. Continuaremos viagem para a acolhedora cidade de Santa Rita de Cássia, onde visitaremos o seu Santuário e 

15º dia – segunda – São Paulo > Curitiba  

embarque com destino ao Brasil. Noite a bordo.
*obs.: Neste dia a diária do hotel vence às 11:00 horas.

Café. Pela manhã tomaremos o vaporeto para visitar esta cativante cidade, famosa pelos seus canais e visitaremos também a Ilha de 
Murano e seus Cristais. Tempo livre para um opcional passeio de Gôndola. Ao fim do dia retornaremos ao hotel. Jantar incluído.

13º dia – sábado – Veneza > Verona > Milão

12º dia – sexta - Veneza

14º dia – domingo – Milão – São Paulo / Brasil

Café. Seguiremos para Verona, cidade dos apaixonados, onde visitaremos a casa de Julieta, famosa até hoje pelas cartas que tantos 
viajantes deixam por ali e continuaremos para Milão com parada para lanche. Chegada em Milão, realizaremos a visita panorâmica da 
cidade. Chegada ao hotel. Hospedagem e Jantar incluído.

Café. Pela manhã traslado até a Duomo de Milão para visita interna a Duomo e após tempo livre. Traslado ao aeroporto e 

Chegada pela manhã.  Fim dos nossos serviços nesta programação.

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

Lindas Viagens. Passeios de Lazer e da Fé!



   De Santos e Milagres Eucarísticos

            Itália Nostra

- Roma:  Church Palace 
Hotéis previstos ou similares

:: Passagem aérea internacional de Guarulhos / Roma//Milão / Guarulhos, em classe econômica.
:: 12 Noites de hospedagem em Hotel Padrão 4* com café da manhã.
:: 13 Refeições conforme assinalado no roteiro (sem bebidas).
:: Viagem em ônibus de turismo com ar condicionado na Itália.
:: Ingressos: Escavações de Pompéia, Coliseu, Museu Vaticano e Capela Sistina, 

Não está incluído nesta programação

Serviços incluídos nesta programação

   Basílica São Pedro, Basílica São Francisco, Casa de Romeu e Julieta, Igreja Duomo de Milão.
:: Degustação de vinho na Vinícola do famoso tenor Andrea Bocelli (em Lajatico)
:: Vaporeto ida e volta em Veneza.
:: Maleteiros nos hotéis em Roma e Milão (uma mala – 23 kg por pessoa).
:: Coordenador acompanhando o grupo desde a saída de Curitiba- SP- Brasil.
:: Seguro Viagem - Plano Internacional.

- Milão: Holiday Inn 

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.

*demais hotéis serão padrão 4*.  

- Adicional passagem aérea de Curitiba/Guarulhos/Curitiba € 160,00
- outras cidades € 170,00.

Valores por pessoa com base no apartamento escolhido:

Apto individual:  €  4.370,00 euros

Apto triplo:         € 3.690,00 euros

Incluir no valor acima:  

Apto duplo:        €  3.790,00 euros

- taxas de embarques/aeroportos: € 240,00 euros.

À vista, sem desconto

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

Saldo em até 09 x no cartão de crédito, sem juros: Visa, Master ou Amex.
Pagamentos no cheque ou boletos, consultar, parcelado consultar, desde 
que a última parcela seja paga até 20 dias úteis antes da viagem. 

Forma de Pagamento

Kallisté  Turismo

Tel.whatsapp  41.9.9111-1579

             Curitiba – Paraná   
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