Quarto duplo (mínimo de 42 par cipantes)
Quarto duplo (mínimo de 31 par cipantes)
Quarto duplo (mínimo de 21 par cipantes)
Suplemento para Quarto Individual

.....................................................
.....................................................
.....................................................
....................................................

955,00 €
1.000,00 €
1.100,00 €
140,00 €

Documentos Obrigatórios
•
Cartão do Cidadão ou Bilhete de Iden dade (válido para a viagem).
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5

DIAS

PREÇOS POR PESSOA:

ROMA E ASSIS

Serviços Incluídos
•
Passagem aérea (voos regulares), em classe turís ca, com direito ao transporte de 20kg de
bagagem (1 peça por pessoa);
•
Taxas de aeroporto, segurança e combus,vel (€ 178,16);
•
Transporte em autocarro de turismo dos aeroportos aos hotéis e vice-versa;
•
Circuito em autocarro priva vo de turismo com ar condicionado;
•
Estadia em hotéis de 4* semi central, em quarto com banho ou duche;
•
Taxa de alojamento municipal obrigatória em Roma;
•
Refeições de acordo com o presente programa de viagem (menú ﬁxo - bebidas NÃO incluídas);
•
Excursões e visitas (auriculares incluídos para todas as visitas guiadas) de acordo com o presente
programa, orientadas por guias locais a falar português ou espanhol (conforme disponibilidade);
•
Entradas pagas: Museus do Va cano e Capela Sis na;
•
Taxas hoteleiras, de turismo, serviço e IVA;
•
Guia acompanhante (a falar português) durante todo o circuito terrestre;
•
Seguro de viagem;
•
Mochila GeoStar.
Serviços não Incluídos
•
Bebidas, bagageiros, gra ﬁcações a guias/motorista, entradas em museus e monumentos
quando não esteja explícito a visita do interior, extras de carácter pessoal e o que não esteja
devidamente especiﬁcado no presente programa.
Alteração de Preços
•
Os preços constantes neste programa estão baseados nos custos dos serviços vigentes à data da
impressão, e para o mínimo de par cipantes indicado, pelo que estão sujeitos a alterações que
resultem de variações no custo de transportes, de direitos, impostos, taxas de aeroporto,
segurança e combus%veis, ou da diminuição do numero de par cipantes.
Seguro de Saúde
•
Tratando-se de uma viagem por um país da EU deve ser pedido no CRSS ou na Loja do Cidadão o
Cartão Europeu de Seguro de Doença.
Data de Impressão | 29/FEV/2016

PARÓQUIA DE N. SR.ª DA BOAVISTA
Acompanhada pelo Revmo. Senhor Pe. Feliciano Garcês
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06 Outubro (Quinta) - PORTO/LISBOA/ROMA/ASSIS
Comparência no Aeroporto Francisco Sá Carneiro (Porto) em hora a informar. Assistência
nas formalidades de embarque por um delegado da Geostar. Par da no voo da TAP, às
05h30, com des no a Lisboa. Chegada ao Aeroporto da Portela às 06h30, mudança de
avião e con nuação no voo da TAP, às 09h00, com des no a Roma. Chegada ao
Aeroporto de Fiumicino às 12h50. Formalidades de desembarque e transporte a
restaurante local para almoço. De tarde, viagem para Assis. Chegada ao ﬁm da tarde.
Instalação, jantar e alojamento.
07 Outubro (Sexta) - ASSIS/ROMA
Pequeno almoço no hotel. Visita da Basílica de Santa Maria dos Anjos, onde se encontram
a Porciúncula e o Jardim das Rosas, tão ligados à vida de S. Francisco, fundador da maior
ordem monás ca da Igreja Católica, que aqui nasceu em 1182. Visita à
imponente Basílica de S. Francisco, onde repousa o seu corpo. Na basílica superior,
podemos admirar frescos de GioUo datados de 1296. Almoço em restaurante local. De
tarde, viagem até Roma. Chegada e assistência à Missa Solene de abertura do Jubileu
Mariano na Basílica de Santa Maria Maior. Transporte ao Hotel no ﬁnal da Celebração.
Instalação, jantar e alojamento.
08 Outubro (Sábado) - ROMA
Pequeno almoço no hotel e saída para visita da Roma Cristã, com destaque para a Basílica
de S. João de Latrão, a catedral do Bispo de Roma: o Papa. O seu nome oﬁcial é
Arquibasílica do San,ssimo Salvador e de S. João Bap sta e Evangelista e é considerada a
"mãe" de todas as igrejas do mundo. É uma das quatro basílicas patriarcais. Como
Catedral da Diocese de Roma, contém o trono papal (Cátedra Romana), o que a coloca
acima de todas as igrejas do mundo, inclusive da Basílica de São Pedro, e a Escada Santa,
que se encontra ao lado da Basílica de S. João de Latrão, uma escada de 28 degraus de
mármore cobertos com madeira que, segundo a lenda, pertenceu à casa de Pôncio Pilatos
e terá sido percorrida por Jesus Cristo no dia em que foi condenado à morte. Segue-se a
visita da Basílica Papal de S. Maria Maior, também conhecida por Basílica de Nossa
Senhora das Neves ou Basílica Liberiana, onde se encontra o túmulo de Gian Lorenzo
Bernini, um dos maiores arquitetos do barroco italiano. Almoço em restaurante local.
Pelas 14h00, entrada na Praça de S. Pedro, animada por orações e cân cos marianos. Às
16h30, Procissão com imagens de Nossa Senhora provenientes de vários países do
mundo e com o ícone de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Às 17h30, vigília da Praça
de S. Pedro com a presença de sua San dade, o Para Francisco. Transporte ao hotel no ﬁm
das cerimónias. Jantar e alojamento

ITINERÁRIO

Transporte a Restaurante para almoço no ﬁm das cerimónias. Após o almoço, visita da
Roma Barroca, percorrendo as Praças e Fontes mais emblemá cas, nomeadamente a
Piazza di Spagna, a Fontana di Trevi, o Panteão, o mais bem conservado monumento de
Roma An ga, com a sua belíssima cúpula, e a Piazza Navona. Regresso ao hotel no ﬁm da
visita. Jantar e alojamento.
10 Outubro (Segunda) - ROMA/LISBOA/PORTO
De manhã, após o pequeno almoço no hotel, saída já com a bagagem para visita ao
Va cano. Visita à Praça e Basílica de S. Pedro, o maior templo cristão do mundo. No seu
interior, poderemos contemplar centenas de obras de arte, com destaque para o
Baldaquino, de Bernini, sob a gigantesca cúpula de Miguel Ângelo, e para a encantadora
Pietà, de Miguel Ângelo. Visita dos extraordinários Museus do Va cano e a bela Capela
Sis na, obra prima de Miguel Ângelo onde pintou a sua genial visão da Criação, que é
uma das mais notáveis obras de arte de sempre. Almoço em restaurante local. De tarde,
visita da Basílica de S. Paulo Fora de Muros, a segunda maior Basílica Papal de Roma,
apenas superada pela Basílica de S. Pedro. Debaixo do altar-mor foi descoberto, em
2002, o túmulo que, já em 390, se acreditava ser o do santo mar rizado e decapitado
pelos Romanos. A inscrição “Paulo Apostol o Mart” (Paulo, apóstolo már r) sobre o
túmulo fez crer aos estudiosos que se trata efe vamente da sepultura de S. Paulo. Após
a visita, transporte ao Aeroporto de Fiumicino. Assistência nas formalidades de
embarque e par da no voo da TAP, às 19h35, com des no a Lisboa. Chegada ao
Aeroporto da Portela às 21h40, mudança de avião e em voo da TAP, às 22h30, para o
Porto. Chegada ao Aeroporto Francisco Sá Carneiro às 23h30 e
FIM DA VIAGEM E DOS NOSSOS SERVIÇOS.

09 Outubro (Domingo) - ROMA
Pequeno almoço no hotel e transporte ao Va cano para assistência, às 10h00, à Missa
Solene com a presença de Sua San dade, o Papa Francisco. Às 12h00 Benção Papal.
Departamento do Turismo Religioso & Cultural
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