
PEREGRINAÇÃO À ITÁLIA 
 

DIREÇÃO ESPIRITUAL: PE. ELCIO BARROS 
 

PARTIDA: 27 DE JUNHO DE 2021 
 

ROTEIRO 
 
1º dia (27/06 – domingo) SÃO PAULO / ROMA 
Em horário a ser determinado, apresentação no aeroporto de Guarulhos para embarque com 
destino a Roma, com conexão. 
 
2º dia (28/06 – segunda-feira) ROMA 
Chegada. Encontro com o guia acompanhante no aeroporto e traslado para hospedagem no hotel. 
Tempo livre. Jantar. 
 
3º dia (29/06 – terça-feira) ROMA 
Pela manhã, solenidade dos Santos Apóstolos Pedro e Paulo - Santa Missa 
seguido do Angelus. À tarde, visita panorâmica da Roma Barroca incluindo 
a Piazza Venezia, Arco de Constatino, Coliseu (parada), Termas de 
Caracalla e caminhada pela Piazza Navona, Pantheon e Fontana de Trevi. 
Jantar. 
 
4º dia (30/06 – quarta-feira) ROMA 
Pela manhã, saída até a Praça de São Pedro para participação da Audiência Geral, com o Papa 
Francisco (se houver). A seguir, visita a Basílica de São Pedro (Baldaquino de Bernini, túmulo de 
São João Paulo II, Pietá de Michelangelo, etc.), Basílica de Santa Maria Maior e as Catacumbas 
de São Calixto. Santa Missa. Jantar. 
 
5º dia (01/07 – quinta-feira) ROMA / CASTEL GANDOLFO / MONTECASSINO / NÁPOLES 
Pela manhã, partida em direção a Montecassino, com parada em Castel Gandolfo. Visita a 
Abadia de Montecassino, berço da Ordem dos Beneditinos (São Bento), Santa Missa e 
continuação a viagem em direção a Nápoles. Chegada e hospedagem no hotel. Jantar. 
 
6º dia (02/07 – sexta-feira) NÁPOLES / POMPÉIA / SAN GIOVANNI ROTONDO 
Pela manhã, panorâmica da baía de Nápoles e da cidade, incluindo a Igreja de San Genaro. 
Partida em direção a Pompéia. Visita às Escavações e a Basílica de Nossa Senhora do Rosário. 
Santa Missa e continuação da viagem até San Giovanni Rotondo, terra de Padre Pio. Chegada 
e hospedagem no hotel. Jantar. 

 
7º dia (03/07 – sábado) SAN GIOVANNI ROTONDO / MONTE 
SANT'ANGELO / LANCIANO 
Pela manhã, visita ao Santuário de São Pio - Santa Missa e partida em 
direção ao Monte Sant’Angelo. Visita ao Santuário de São Miguel Arcanjo 
(Gruta das Aparições) e continuação até Lanciano. Chegada, visita a Igreja 
do Milagre Eucarístico e hospedagem no hotel. Jantar. 
 

8º dia (04/07 – domingo) LANCIANO / COLLEVALENZA / ASSIS 
Pela manhã, partida em direção a Collevalenza. Visita ao Santuário do Amor Misericordioso,  
Santa Missa, "Renovação das promessas batismais com banho nas águas milagrosas de 
Madre Esperança e partida em direção a Assis. Chegada e hospedagem no hotel. Jantar. 
 
 
 
 



9° dia (05/07 – segunda-feira) ASSIS 
Pela manhã, Santa Missa e visita à cidade incluindo o Tugúrio de Rivotorto, 
Basílica Santa Maria dos Anjos (Porciúncula), Eremo delle Carceri, Igreja de 
São Damião, São Francisco Piccolino, Convento de Santa Clara (Crucifixo 
de São Damião), Centro Histórico e Basílica de São Francisco. Tempo livre 
para devoções. Jantar 
 
10º dia (06/07 – terça-feira) ASSIS / LIVORNO / FLORENÇA 
Pela manhã, partida em direção a Livorno. Visita panorâmica do Centro Histórico, "Santa Missa 
na Igreja São José presidida pelo Pe. Marcio Farias Nogueira" e continuação da viagem até 
Florença, berço do renascimento italiano. Chegada e hospedagem no hotel. Jantar. 
 
11º dia (07/07 – quarta-feira) FLORENÇA 
Pela manhã, visita panorâmica da cidade incluindo a Catedral de Santa Maria dei Fiori, o 
Campanário de Giotto, o Batistério, a Ponte Vecchio e a Piazza Michelangelo. A seguir, visita do 
Museu da Academia de Belas Artes (David de Michelangelo). Jantar. 
 
12º dia (08/07 – quinta-feira) FLORENÇA / PÁDUA / VERONA 
Pela manhã, partida em direção a Pádua. Visita da Basílica e Túmulo de Santo Antônio, Santa 
Missa e continuação da viagem até Verona, cidade mundialmente famosa por ter sido o palco da 
trágica história de amor entre Romeu e Julieta, imortalizada por Willian Shakespeare). Chegada 
e hospedagem no hotel. Jantar 
 

13º dia (09/07 – sexta-feira) VERONA / VENEZA / VERONA 
Pela manhã, saída em direção ao porto para embarque no barco até a Ilha de 
Veneza. Visita panorâmica da cidade incluindo a Ponte dos Suspiros, Palácio 
Ducal, Praça e Basílica de São Marcos e Igreja de São Geremia e Lucia 
(relíquias de Santa Luzia). Santa Missa e regresso à Verona. Jantar. 
 

14º dia (10/07 – sábado) VERONA / SÃO PAULO 
Em horário a ser determinado, saída para a Santa Missa de Ação de Graças, almoço de 
confraternização e traslado ao aeroporto para embarque com destino a São Paulo, com 
conexão. 
 
15º dia (11/07 – domingo) SÃO PAULO 
Chegada e fim da peregrinação. 

 
 

PREÇO DO PACOTE POR PESSOA: € 4.140,00 
 

Este valor não inclui: taxas de embarque, seguro viagem e gorjetas 
 

 

- CONDIÇÕES GERAIS E ESPECÍFICAS - 
 
O PREÇO DO PACOTE INCLUI: 
 Passagem aérea em classe econômica com saída e chegada de São Paulo; 
 Traslados dos aeroportos aos hotéis e vice-versa; 
 Hotéis de primeira categoria primeira (4 estrelas), ocupando apartamento duplo standard 

com banheiro privativo; 
 Meia pensão (café da manhã buffet e jantar - menu turístico/fixo); 
 Almoço de confraternização em Verona; 
 Maleteiros nos hotéis (uma mala por pessoa); 
 Transporte em ônibus de Gran Turismo (tv, dvd e ar condicionado); 
 Visitas mencionadas no programa; 
 Entradas (Catacumbas de São Calisto em Roma, ruínas de Pompéia, Museu da Academia 

em Florença e o barco vaporetto em Veneza);  



 Guias locais (Roma, Pompéia, Assis, Florença e Veneza); 
 Guia acompanhante na Itália, falando português; 
 Acompanhante (Platanus) desde o embarque em São Paulo; 
 Kit de viagem (mochila, etiqueta de bagagem, capa de passaporte, porta documentos e 

moedas); 
 Guia do Peregrino (livreto) com os detalhes da viagem. 
 

O PREÇO DO PACOTE NÃO INCLUI: 
 Extras nos hotéis (refeições à La Carte, bebidas, lavanderia e telefonemas); 
 Serviços extras decorrentes de mudança e atraso de voos; 
 Visitas e passeios opcionais; 
 Taxas turísticas municipais; 
 Taxas aeroportuárias (€ 140,00); 
 Seguro viagem básico Max 60 (€ 60,00); 
 Gorjetas (guias/motorista) (€ 70,00); 
 Extras de caráter pessoal. 

 

Suplemento para ocupar quarto individual: € 990,00 
 

INSCRIÇÃO: Taxa de € 300,00 (trezentos euros) por pessoa - não reembolsável. A taxa de 
inscrição será deduzida do valor do pacote. Na data de pagamento, consultar a taxa de câmbio 
(turismo/venda) indicada pela Praxis Viagens. Efetuar o pagamento em favor da Praxis Viagens e 
enviar a cópia do depósito/transferência juntamente com a Ficha de Inscrição através do Fax, 
do WhatsApp ou do E-mail. Somente após o recebimento destes documentos pela Praxis Viagens 
é que a sua inscrição será efetivada.  
 

Atenção! Como os lugares são limitados será obedecido a ordem de chegada da inscrição. 
Portanto, a mesma deverá ser feita sob consulta, pois estará sujeito à disponibilidade de lugar. 
 

FORMAS DE PAGAMENTO: 
 

 PARCELAMENTO FIXO EM EUROS, AO CÂMBIO DO DIA: Deve ser pago em até 13 
parcelas (de maio/20 a maio/2021). Na data do pagamento de cada parcela, será aplicada a 
taxa de câmbio (turismo/venda) indicada pela Praxis Viagens;  

 

 ENTRADA + PARCELAMENTO NO CHEQUE PRÉ-DATADO OU BOLETO BANCÁRIO: 
Deve ser pago com entrada mínima de 20% (cheque ou depósito/transferência) e o restante 
através do cheque pré-datado ou boleto bancário em até 13 parcelas fixas em reais e sem 
juros (se início de pagamento em 27 de abril de 2020), ao câmbio turismo/venda do dia da 
compra; 

 

 ENTRADA + PARCELAMENTO NO CARTÃO DE CRÉDITO: Deve ser pago com entrada 
mínima de 30% (cheque ou depósito/transferência) e o restante através do cartão de crédito 
(Visa ou Mastercard) em até 06 parcelas fixas em reais e sem juros. A compra através do 
cartão de crédito deverá ser efetuada até o dia 27 de abril de 2021; 

 

 À VISTA: Faça a inscrição com antecedência e garanta o seu lugar. A quitação do pacote 
deve ser efetuada até o dia 27 de abril de 2021. Na data do pagamento, será aplicada a taxa 
de câmbio (turismo/venda) indicada pela Praxis Viagens. 

 

BANCOS PARA PAGAMENTO: 
Todo pagamento deve ser efetuado somente em nome da Praxis Agência de Viagens e 
Turismo Ltda - CNPJ nº 05.008.379/0001-08 em cheque (nominal/cruzado) ou através de 
depósito ou transferência para uma das contas-correntes abaixo relacionadas: 

 

Banco Itaú 
Agência 0251 
C/C 65228-5 

Banco do Brasil 
Agência 0300-X 

C/C 591393-4 

Banco Santander 
Agência 3372 

C/C 13000285-0 

 

DOCUMENTOS: 
É necessário o passaporte com validade mínima até o dia 11/01/2022. 



REGULAMENTAÇÃO DOS HOTÉIS: 
Em geral os hotéis estabelecem que os quartos estarão à disposição dos hóspedes a partir das 
14h00 no dia da chegada e até às 10h00 do dia da saída. 
 

ALTERAÇÃO DE PREÇO: 
Os preços indicados nesta peregrinação estão baseados nas tarifas vigentes em 24 de agosto de 
2018, sendo assim, poderão sofrer modificações em razão de eventual variação cambial da 
moeda européia ou diante do aumento das tarifas aéreas, rodoviárias e hoteleiras. Os preços do 
pacote foram calculados para um grupo mínimo de 32 (trinta e dois) participantes. Portanto, 
em caso de menor número, a Praxis Viagens se reserva o direito de alterá-los ou cancelar o 
programa.   
 

MUDANÇA DE ITINERÁRIO: 
Este roteiro foi atualizado em 08 de abril de 2020. Portanto, a Praxis Viagens se reserva o direito 
de alterar o programa ou de trocar alguns hotéis previstos, se motivos de força maior ou razões 
especiais o exigirem, podendo fazê-lo em qualquer momento sem aviso prévio, respeitando a 
mesma qualidade e categoria. E, visando a segurança em nossas peregrinações, eventualmente 
poderá haver inversão ou suspensão de alguma visita prevista. Essas alterações serão 
informadas localmente pelo guia. 
 

DESISTÊNCIA: 
Em caso de desistência, o peregrino deverá avisar por escrito, sujeitando-se às seguintes 
retenções calculadas sobre o valor total do pacote:  
 Cancelamento a mais de 30 dias antes da partida: 10%;  
 Cancelamento entre 30 e 21 dias antes da partida: 20%;  
 Cancelamento a menos de 21 dias antes da partida: Percentuais superiores aos acima 

referidos, somente serão aplicados desde que correspondentes a gastos efetivamente 
comprovados pela Praxis Viagens.  

 

TERMO DE RESPONSABILIDADE: 
As Condições Gerais e Específicas para Prestação dos Serviços oferecidos neste impresso são 
as constantes da Deliberação Normativa nº 161/85 da Embratur cuja cópia está à disposição dos 
interessados nesta empresa. A Praxis Agência de Viagens e Turismo Ltda., devidamente 
cadastrada no Ministério do Turismo (Cadastur) sob o nº 26.005806.10.0001-9 é moralmente 
responsável na medida em que atua como organizador de viagens. Este folheto foi impresso em 
08 de abril de 2020. 

 

========================================================================================== 
 

Importante! Na organização das viagens propostas pela Praxis Viagens (www.praxisviagens.com.br) no 
seu calendário anual de excursões, temos a necessidade de nos anteciparmos na contratação dos diversos 
serviços que compõem cada uma das viagens programadas. A antecedência nas reservas dos assentos 
nas aeronaves, objeto de bloqueios junto as companhias aéreas, e as negociações com os fornecedores 
(hotéis, veículos, guias, etc.) refletem nos custos globais, na melhor organização e maior eficiência dos 
produtos. Neste sentido, pedimos a sua compreensão: Faça a sua inscrição com antecedência! 

 

INFORMAÇÕES NO SEU AGENTE DE VIAGEM 
 

KLEIN VIAGENS 

Fone (31) 2535-5858 / 99922-2807 / 99311-1330 
www.kleinviagens.com.br 

conceicao@kleinviagens.com.br 
 

 

 
 


