PARÓQUIA SÃO BENEDITO DE ITÁPOLIS EM:
PEREGRINAÇÃO À ITÁLIA, ESLOVÊNIA,
BÓSNIA (Sarajevo) E CROÁCIA
Destaque: Visita à cidade de Medjugorje
PARTIDA: 11/05/2020 - CHEGADA: 27/05/2020
GUIA ESPIRITUAL: PADRE FABIANO AUGUSTO

ROTEIRO: 17 DIAS
1º Dia (11/05 - segunda-feira) - SÃO PAULO / ROMA
Encontro no aeroporto Internacional de Guarulhos e embarque com destino a cidade
de Roma, com conexão.
2º Dia (12/05 - terça-feira) – ROMA
Chegada no aeroporto internacional de Fiumiccino. Encontro com o guia acompanhante e
traslado até o hotel. Hospedagem e Jantar (incluso)
3º Dia (13/05 - quarta-feira) – ROMA
Após café da manhã, saída até a Praça de São Pedro, para participação na Audiência
Geral com Sua Santidade, o Papa Francisco (se houver). À tarde, visita à Roma Cristã,
incluindo as Basílicas de: São Pedro, Santa Maria Maior, São João de Latrão (Catedral de
Roma) e de São Paulo fora dos Muros. Jantar (incluso).
4º Dia (14/05 - quinta-feira) – ROMA
Após o café da manhã, saída para um passeio panorâmico da Roma Antiga: Piazza
Venezia, Capitólio, Igreja de São Pedro In Vinculis (visita), Coliseu (parada), Arco de
Constantino, Foro Romano, Via Áppia Antiga e Termas de Caracalla. Restante do dia livre
para atividades pessoais. Hospedagem no hotel. Jantar (incluso).
5º Dia (15/05 – sexta-feira) – ROMA / CÁSCIA (137 km) / ASSIS (86 km)
Após café da manhã, saída em direção à cidade de Cáscia, para visita ao Santuário da Santa
Rita de Cássia, incluindo a Basílica Principal (onde encontra-se o corpo incorrupto da Santa)
e o Mosteiro (poço, roseiral e cela). À tarde, partida em direção à belíssima cidade medieval
de Assis. Encontro com o guia local e visita à Basílica Santa
Maria dos Anjos (Porciúncula) e Hospedagem no hotel. Jantar (incluso)
6º Dia (16/05 – sábado) – ASSIS / SIENA (118 km) / FLORENÇA (81 km)
Após café da manhã, saída para visita da cidade de Assis, incluindo: Convento de Santa
Clara (Cruciﬁxo de São Damião), Centro Histórico e a Basílica de São Francisco. Em seguida,
saída para a cidade de Siena, cidade de comuna italiana na região da Toscana, ou também
denominada província de Siena, considerada um Patrimônio da Humanidade pela UNESCO.
Siena, cidade medieval, considerada a Jóia do Renascimento. Visitaremos a famosa Piazza
del Campo, a principal praça da cidade, em forma de meia-lua, e é onde se encontra o
Palazzo Pubblico. Na Piazza del Campo realiza-se a famosa e emotiva corrida de cavalos,
chamada Palio di Siena. Também visitaremos a torre do relógio, a Piazza del Duomo, onde
ﬁca o Duomo de Siena com a impressionante fachada, a Igreja de San Domenico e a

Capela dedicada a Santa Caterina di Siena. Continuação da viagem até Florença,
capital da Toscana. Acomodação no hotel. Jantar (incluso)
7º Dia (17/05 – domingo) - FLORENÇA / VENEZA – 268 km
Após café da manhã, visita panorâmica da cidade percorrendo: Piazza della Signoria, Ponte
Vecchio, o Duomo (Catedral di Santa Maria del Fiore) e o Batistério. À tarde, partida em
direção à cidade de Veneza Mestre. Acomodação no hotel. Jantar (incluso).
8º Dia (18/05–segunda-feira) – VENEZA / PÁDUA – 40 km / VENEZA
Após o café da manhã, partida em direção ao local de embarque do vaporetto, onde iremos
de barco até a ilha de Veneza para visitar seus principais pontos turísticos: Praça e Basílica
de São Marcos, o Palácio Ducal, a ponte dos Suspiros e a ponte Rialto. Opcional: passeio de
gôndola pelos canais. À tarde, partiremos para a cidade de Pádua, onde visitaremos a
Basílica de Santo Antônio, local onde se encontra o túmulo do Santo e algumas de suas
relíquias, incluindo sua língua que continua incorrupta. Regresso ao hotel. Jantar (incluso).
9º Dia (19/05 – terça-feira) – VENEZA / LIUBLIANA (240 km)
Após café da manhã, seguiremos em direção à Liubliana, passando pela cidade de Gorizia,
pequena comuna italiana. Em seguida, partiremos para a cidade de Liubliana, na Eslovênia.
Chegada e acomodação no hotel. Jantar (incluso)
10º Dia (20/05 – quarta-feira) – LIUBLIANA / ZAGREB – 143 km
Após café da manhã, visita ao centro histórico, onde visitaremos a Praça Presernov, onde
está a Igreja Franciscana da Anunciação e a famosa Ponte Tripla. Faremos uma panorâmica
da cidade apreciando o Castelo, Museu Nacional e o teatro da Ópera. Acomodação no hotel.
À tarde, seguiremos em direção à Zagreb, na Croácia. Hospedagem no hotel. Jantar
(incluso)
11º Dia (21/05 – quinta-feira) – ZAGREB / SARAJEVO – 400 km
Café da manhã, visita panorâmica da cidade de Zagreb, e, em seguida, partida com destino
a Sarajevo, capital da Bósnia Herzegovina. Sarajevo é considerada uma das mais
importantes da Península Balcânica e tem uma rica história desde que foi fundada em 1461
pelos otomanos. Foi nesta cidade que se deu o assassinato do Arquiduque Franz Ferdinand,
o que serviu de estopim para a Primeira Guerra Mundial. A guerra na Iugoslávia deixou um
rastro de destruição na cidade. Chegada e hospedagem no hotel. Jantar (incluso)
12º Dia (22/05 - sexta-feira) – SARAJEVO
Café da manhã. Visita da capital da Bósnia – Herzegovina, percorrendo o pitoresco Bazar
¨Bas Carsija¨, Mesquita de Husref Beg, Estádio Olímpico. Visita incluindo também o Túnel
da Vida. Tarde livre. Jantar (incluso)
13º Dia (23/05 - sábado) – SARAJEVO / MEDJUGORJE – 156 km
Após café da manhã, saída em direção à Medjugorje, cidade preferida dos católicos, devido
ao aparecimento da Virgem Maria em 1981, numa colina a cerca da cidade, deixando uma
mensagem de paz, aos seus ﬁéis. Chegada e visita ao Santuário de Medjugorje, imagem da
Rainha da Paz, Cristo Ressucitado. Em horário a deﬁnir celebração da eucaristia na Igreja de
São Tiago. Visita à Colina das Aparições (Podbrdo), onde os jovens videntes viram Nossa
Senhora. No pé da colina das aparições está a cruz azul. Foi colocada lá em 1985. Neste local
o Grupo de Oração do vidente Ivan Dragiecevic se reúne regularmente desde 4 de julho de
1982. Tempo para orações. Hospedagem no hotel. Jantar (incluso).
14º Dia (24/05 dom.) – MEDJUGORJE / SPLIT – 141 km / DUBROVNIK – 229 km
Após café da manhã, saída para a bela cidade de Split, panorâmica com destaque ao
magníﬁco Palácio do Imperador Diocleciano, construído em pedras brancas, o que faz desta
obra um dos edifícios romanos mais impressionantes do mundo. Após a visita, saída com

destino a Dubrovnik, conhecida pela sua beleza natural e urbanística, e pelo que representa
para a história. Dubrovnik é conhecida como "a pérola do Adriático" e "Atenas eslava",
devido aos seus antigos habitantes a distinguirem como única numa região onde imperava a
barbárie e por nela terem proliferado grandes ﬁguras da humanidade e das artes. Visita ao
Palácio do Reitor e ao Mosteiro Franciscano, onde se encontra a farmácia mais antiga do
mundo. Hospedagem no hotel. Jantar (incluso).
15º Dia (25/05 segunda-feira) – DUBROVNIK
Café da manhã no hotel. Percorreremos a pé o centro antigo, com suas belas e charmosas
ruas, fontes, praças e monumentos. Dubrovnik faz parte do Patrimônio Universal da
Humanidade. Hospedagem no hotel e Jantar (incluso).
16º Dia (26/05 terça-feira) – DUBROVNIK / SÃO PAULO
Café da manhã. Hotel disponível até às 11h00, em horário a ser indicado, traslado ao
Aeroporto de Dubrovnik, para embarque com destino à São Paulo, com conexão.
17º Dia (27/05 quarta-feira) – SÃO PAULO
Chegada e ﬁm de nossos serviços.
INCLUI NO PACOTE
• Bilhete aéreo ida/volta, em classe econômica, com saída e chegada de São Paulo;
• Traslados dos hotéis aos aeroportos e vice-versa;
• Transporte em ônibus privativo com ar condicionado, desde a saída em Roma até o ﬁnal em Dubrovnik;
• Hotéis de Primeira Categoria – quarto para duas pessoas;
• Meia Pensão (café da manhã e jantar), sem bebidas;
• Carregadores de malas nos hotéis (1 mala por pessoa);
• Transporte em ônibus de Gran Turismo;
• Visitas mencionadas no programa;
• Cartão de assistência internacional GTA (seguro viagem), plano básico;
• Entradas nos seguintes lugares: Museus do Vaticano, Basílica de São Francisco, Gazi •Husrev Beg
Mosquita em Sarajevo, Tunnel – Museu da Esperança em Sarajevo, Antiga Farmácia em Dubrovnik,
Catedral do Tesouro Dubornvik.
• Guia acompanhante falando português durante todo o roteiro;
• Vaporetto Veneza;
• Guias locais falando Português nas seguintes cidades: Roma, Assis, Siena, Florença, Pádua, Veneza,
Liubliana, Zagreb, Sarajevo, Medjugorje, Split e Dubrovnik.

NÃO INCLUI NO PACOTE
•
•
•
•
•
•

Despesas com documentação;
Extras nos hotéis: refeições à la carte, bebidas, lavanderia, telefonemas, etc.;
Serviços extras causados por mudança de horário ou atraso de voos previstos;
Carregadores de malas nos aeroportos;
Visitas e passeios opcionais;
Extras de caráter pessoal;

INFORMAÇÕES JJ TRAVEL:
Fone: (11) 99980-8569 / (11) 94775-8556 – Jairo - E-mail: jairo@jjtravel.com.br
Fone: (12) 3921-8695 / (12) 99700-6885 – Joca - E-mail: jocamolina@gmail.com

certiﬁcado

INFORMAÇÕES PARÓQUIA SÃO BENEDITO DE ITÁPOLIS:
Fone: (16) 3262-2068
Rua Ver. Francisco Corregliano, 439-475 - Jardim São Benedito - Itápolis - SP

Fazendo o turismo legal
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