
Um percurso incrível que 
passa por lugares de milagres 
eucarísticos, pela capital italiana, 
a Roma eterna, visita santos, cujas 
vidas são testemunhos perenes 
de fé, e santuários marianos 
muito amados no mundo 
católico. Uma peregrinação que 
transcorre envolvida por belezas 
naturais, vales, montanhas, ilhas 
e cidades símbolos da Europa 
e que promete experiências 
inesquecíveis.
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1° dia: Brasil – Itália 
Em horário a indicar embarque com destino a Roma (via 
Madri). Jantar e noite a bordo.

2° dia: Roma
Chegada a Roma. Tempo para as práticas de ingresso na 
Europa. Encontro com o guia local. Parada na Basílica de 
São Paulo Apóstolo. Almoço de boas vindas. Tarde livre 
para descanso. Jantar e pernoite no hotel. 

3° dia: Roma Cristã – Roma Barroca 
Café da manhã. Visita a Basílicas de San Giovanni in Latera-
no, a igreja mais antiga de Ocidente, considerada a mãe de 
todas as Igrejas de Roma e do mundo. Foi doada ao Papa 
pelo imperador Costantino em 312 como sinal de gratidão 
a Cristo pelas vitorias do imperador nas batalhas. Esta ba-
sílica contem entre outras relíquias, a Escada Santa, iden-
tificada pela tradição cristã como a Escada do Praetorium 
de Pilatos onde Jesus subiu para ser interrogado antes da 
cruxificção. Visita ao presídio do Mamertino de San Pietro, 
localizado em uma das ladeiras del Campidolhio de onde 
é possível contemplar todo o Foro Romano (Ruinas Ro-
manas). O Tullianum é o presidio mais antigo de Roma e 
segundo a tradição os apóstolos, Pedro e Paulo lá ficaram 
prisioneiros até o martírio. Visita à Basílica de Santa Maria 
Maggiore, onde o Papa reza sempre antes de cada viagem 
que tem que enfrentar. Almoço durante as visitas. Antes 
de voltar para o hotel, visita a uma das mais belas fontes 
de Roma, a Fontana de Trevi. Jantar. Pernoite em Roma. 

4° dia: Praça São Pedro – San Giovanni 
Rotondo (as quartas-feiras)
Café da Manhã. Caso o Papa esteja em Roma neste dia, há 
a possibilidade de vê-lo no encontro semanal das Cateque-
ses das Quartas-feiras. Almoço. 13 horas saída para San Gio-
vanni Rotondo onde se encontra o corpo incorrupto de São 
Padre Pio. Ao chegar, próximo das 18h, Missa. Tempo para a 
visita ao túmulo do santo. Jantar e pernoite. 

5° dia: Padre Pio - Monte Gargano – Lanciano 
Café da manhã. Visita a Gruta do Arcanjo Miguel no Monte 
Gargano. Últimas visitas a Padre Pio. Almoço e saída para 
Lanciano, lugar do milagre eucarístico que ainda hoje 
emociona e renova o amor a Santa Eucaristia. Jantar e per-
noite em Roma.

6° dia: Roma – Orvieto 
Café da manhã. Visita a Capela Sistina e as Grutas do Vati-
cano com o túmulo de São Pedro e dos Papas. Almoço e 
saída para Orvieto visitando a Basílica que contem o mila-
gre eucarístico que deu inicio as festas do Corpus Christi na 
Igreja Católica. Jantar e pernoite em Florença. 

7° dia: Florença (Toscana)
Café da manhã. Dia dedicado a desfrutar da capital da Tos-
cana. Os mais belos palácios do renascimento adornam 
esta cidade, terra de grandes artistas, escritores, santos 
além de ser o berço da língua italiana. Percorrer suas ruas 
de tijolos transporta o peregrino até fisicamente ao perí-
odo de maior brilho da obra do homem na Europa: Pra-
ça San Giovanni, Duomo, Batisterio, Campanile de Giotto, 
Igreja da Santa Cruz, Ponte Vecchio (visitas com guia local). 
Almoço. Tarde livre para visitas facultativas como a Galeria 
degli Uffizi e compras. Jantar e pernoite. 

8° dia: Lucca – Bagno de Romagna – Modena 
- Parma
Café da manhã. Saída em direção a Lucca esplendida cida-
de da Toscana rica de uma arquitetura românica circunda-
da por Garfagnana, um verdadeiro paraíso verde da região. 
Visita ao Duomo di San Martino com o famoso “volto san-
to” (rostro santo), que segundo a tradição é o rosto real do 
Cristo. Visita a Catedral de San Frediano com um belíssimo 
mosaico em ouro. Visita a Praça do Anfiteatro. Almoço e 
continuação da viagem para Bagno de Romagna: tempo 
na Basílica Santa Maria Assunta para conhecer um dos 
milagres eucarísticos recolhidos por Carlo Acutis, o jovem 
novo beato da Igreja, o de “Sacro linho empapado de san-
gue” ocorrido no ano 1412. Continuação para Modena: visita 
ao poderoso padroeiro da cidade, San Giminiano, famoso 
pelo poder sobre os demônios. Visita a milagrosa Beata 
Virgem do Santo Rosário na Basílica de Parma. Jantar e 
pernoite em Turim.  

9° dia: Turim – La Salette – Valensole.Provença 
(França)
Café da manhã. Possibilidade de visitar o Santo Sudário na 
Catedral de Turim. Continuação da viagem até o Santuário 
de Nossa Senhora de La Salette na França passando pelos 
belíssimos Alpes italianos e franceses. Ao chegar, tempo li-
vre para preces pessoais e caminhada ao redor da Basílica. 

Almoço. As 14:30h saída para a Provença e dependendo da 
época do ano, no percurso será possível admirar a beleza 
dos campos de lavanda em flor. Alojamento na região de 
Valensole conforme disponilidade. Jantar. Pernoite.

10° dia: Valensole – Lourdes 
Café da manhã. 7.30 horas saída com destino a Lourdes 
(cerca de 7h de viagem: 630 km). Parada para almoço. Ao 
chegar, alojamento. Tempo para descanso. Jantar e tempo 
livre para participar da programação noturna do Santuário. 
Pernoite.

11° dia: Santuário de Lourdes – La Rochelle 
Café da manhã. Tempo dedicado à oração pessoal e pro-
gramas do grupo. 11 horas saída em direção a La Rochelle 
(439 km). Visita ao lugar do Milagre Eucarístico acontecido 
em 1461 que faz parte da exposição dos milagres de Eu-
caristia recolhidos por Carlo Acutis. Almoço durante a via-
gem. Jantar e pernoite em Nantes.

12° dia: Mont San Michel - Lisieux
Café da manhã. 7:30 horas saída para visita ao Monte Saint 
Michel, uma experiência única e inesquecível neste lugar 
Patrimônio Mundial da Unesco. Tempo para subir até o 
topo do Monte que em época de lua cheia e com maré alta 
presenteia seus visitantes com uma paisagem surreal. Se-
gundo a disponibilidade, almoço no Mosteiro. Às 14 horas 
continuação da viagem para Paris com parada em Lisieux 
para visitar a belíssima Basílica da Santa Teresinha do Me-
nino Jesus, meta de peregrinação entre as mais amadas 
pelos franceses. Jantar. Pernoite em Paris.

13º dia: Paris: navegação Sena – Torre Eiffel – 
Bairro Latino - Notre Dame
Café da manhã. Visita panorâmica da cidade com seus be-
líssimos monumentos arquitetônicos, praças, pontes, ave-
nidas e boulevards, incluindo a Praça da Ópera, Concorde, 
Champs-Elysées, Arco do Triunfo, Praça Trocadero. Embar-
que num cruzeiro pelo Rio Sena. Navegação no Rio por 
aproximadamente uma hora com vista excepcional para 
os monumentos que beiram o Sena. O navio está equipa-
do com janela e teto panorâmico e áudio-guia em portu-
guês. Visita a Torre (com elevador até o terceiro andar) com 
uma vista panorâmica de tirar o fôlego sobre toda Paris. 
Tempo para desfrutar da paisagem. Visita a Catedral de 
Notre Dame. Celebração da Eucaristia. Tempo e jantar livre 
no bairro latino. Pernoite em Paris.

14º dia: Basílica do Sacre Coeur  (Montmartre) – 
Passeios opcionais
Café da manhã. Visita ao charmoso bairro de Montmartre e 
a Basílica do Sacre Coeur (subida a pé admirando a paisa-
gem de Paris ou em funicular - ônibus elétrico). Almoço e 
tarde livre para passeios opcionais: passeios a pé, shopping, 
Museu do Louvre. Jantar livre.  Pernoite.

15º dia: Medalha Milagrosa (Santa Catarina 
Labouré) - Início da viagem de volta para o 
Brasil 
Café da manhã. Visita a Capela da Medalha Milagrosa em 
Paris. Em horário a indicar, inicio da viagem de volta para o 
Brasil chegando no16º dia.

16 dias

Itália & França
Itália: Roma, San Giovanni Rotondo (Padre Pio), Milagre Eucarístico de Lanciano, Santo Sudário em Turim
França: Nossa Senhora de La Salette, Valensole-Provença,  Santuário de Lourdes, La Rochelle, Mont St. Michel, Lisieux, Paris.

• Melhor período: todo o ano • Missas serão agendadas segundo 
as exigências do grupo e disponibilidade de horário das igrejas


