
Desde o atual coração do 
mundo católico, Roma com 
Florença e Assis, emblemáticas 
cidades italianas testemunham 
a vida dos santos e os milagres 
plasmados na arquitetura, na 
arte, na história e até mesmo 
nas ruas medievais que enchem 
o ambiente de mística e 
alegria. Iniciando na Itália, com 
a possibilidade de encontro 
com o Papa, e continuando 
até berço do cristianismo, a 
antiga Palestina, a tão sonhada 
Terra Santa.  Esta peregrinação 
propõe uma experiência que 
promete renovação da fé e dias 
inesquecíveis para acrescentar 
alegria e esperança à vida de cada 
peregrino.
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1º dia: Saída com destino à Itália 
Apresentação no aeroporto em horário a indicar. Embar-
que com destino a Itália. Refeições e pernoite a bordo. 

2º dia:  Roma - Basílica de São Paulo - Panorâmica da Ci-
dade Imperial
Ingresso na Europa por Madri seguido de voo com des-
tino a Roma (Madri/Roma). Tempo para os trâmites mi-
gratórios. Encontro com guia local com visitas a Igreja de 
São Paulo Apóstolo, à Basílica papal Santa Maria Maggio-
re e Fontana di Trevi. Almoço durante as visitas. Tour pa-
norâmico da Cidade Imperial: Coliseu e Foros Romanos 
até a chegada no hotel. Jantar e pernoite em Roma. 

3º dia: Encontro com o Papa (quarta feira)  
Orvieto - Florença
Café da manhã. Participação na audiência papal das 
quartas feiras (se o Papa estiver em Roma). Continuação 
da viagem com destino a Florença visitando Orvieto no 
percurso, local do milagre eucarístico que deu origem a 
festa de Corpus Christi. Refeições inclusas. Pernoite em 
Florença. 

4º dia: Florença - Assis 
Café da manhã. Visita a cidade medieval no Piazzale Mi-
chelangelo com guia local. Caminhada pelo esplêndido 
centro histórico: Praça de San Giovanni, Porta do Paraíso 
de Ghiberti, o Campanile de Giotto, a belíssima Catedral, 
a Praça da Signoria. Breve tempo livre para compras. Al-
moço e continuação da viagem para Santa Maria do An-
jos perto de Assis. Visita à pequena igreja da Porziuncola 
que se encontra dentro da Basílica dedicada a Nossa Se-
nhora dos Anjos. Além da Porziuncola, a Basílica contem 
histórias emblemáticas da vida de São Francisco. Acomo-
dação no hotel, jantar e pernoite em Assis.  

5º dia: São Francisco - Santa Clara 
Café da manhã e visita à Basílica dedicada a São Fran-
cisco que abriga o corpo do santo. Tempo para a visitar 
o túmulo de São Francisco e caminhada pelo centro his-
tórico. Visita a Basílica de Santa Clara que abriga a cor-
po da Santa e o Crucifixo com o Cristo, que falou a São 
Francisco. Almoço e saída para retorno a Roma, jantar e 
pernoite em Roma. 

6º dia: Visitas em Roma 
Café da manhã. Visita a Basílica de São Pedro e aos Mu-
seus Vaticanos. Almoço. Tarde livre em Roma para as últi-
mas visitas. Jantar e pernoite em Roma.

7º dia: Israel (deve ser domingo)
Café da manhã. Encontro na Praça São Pedro para o 
Angelus. Traslado ao aeroporto de Roma para continuar 
viagem com destino a Israel. Chegando em Tel Aviv, tem-
po para trâmites migratórios e no caminho para o hotel, 
tour panorâmico da cidade, acomodação, tempo para 
descansar, jantar e pernoite em Tel Aviv.

8º dia: Cesárea Marítima - Monte Carmelo 
(Haifa) - Nazaré
Café da manhã. Saída para as visitas do dia: as ruinas 
romanas mais importantes de Israel com a pedra de 
Pilatos que testemunha a existência do governador na 
Cesárea Marítima, Mosteiro Stella Maris nas ladeiras do 
Monte Carmelo em Haifa. Almoço e continuação da via-
gem com destino a Nazaré. Acomodação no hotel reser-
vado. Visita à Basílica da Anunciação. Jantar e pernoite 
em Nazaré. 

9º dia: Monte Tabor - Caná da Galiléia 
Cafarnaum - Monte das Bem-Aventuranças 
- Mar da Galiléia 
Café da manhã. Visitas ao Monte Tabor, lugar da trans-
figuração de Jesus, Caná da Galileia com a renovação 
das promessas matrimoniais, Cafarnaum na casa de São 
Pedro e ruínas da antiga Sinagoga, Tabgha, primado de 
Pedro e local da Multiplicação dos Pães e do Sermão das 
Montanhas; Navegação do lago Tiberíades, chamado de 
Mar da Galileia dado as suas dimensões. Almoço durante 
as visitas, jantar e pernoite em Nazaré.

10º dia: Deserto da Judeia
Café da manhã. Saída de Nazaré para o deserto da ju-
deia onde estão previstas as visitas: Monte das Tentações 
e local de Zaqueu, Betânia, cidade bíblica de Lázaro, 
Qumram onde foram encontrados os pergaminhos do 
Mar Morto, renovação das promessas batismais no Rio 
Jordao, banho no Mar Morto. Almoço durante as visitas, 
jantar e pernoite.  

11º dia: Massada – Ei Karem 
Café da manhã. Visita às históricas ruinas romanas de 
Massada, lugar emblemático da última resistência dos 
judeus diante o império romano, visita ao bairro de Ein 
Karem, às igrejas do nascimento de João Batista e da vi-
sita de Maria a Santa Isabel. Almoço durante as visitas, 
jantar e pernoite em Belém. 

12º dia:  Visitas em Belém - Jerusalém 
Museu do Holocausto
Café da manhã. Visita à Basílica da Natividade, Gruta 
dos Inocentes, Gruta de São Gerônimo e Gruta do Leite. 
Almoço. Traslado a Jerusalém. Visita ao Museu do Holo-
causto. Jantar e pernoite em Jerusalém.

13º dia: Monte das Oliveiras - Igreja San 
Pietro in Galicantu
Café da manhã. Visita ao Monte das Oliveiras, Ascensão, 
Igreja do Dominus Flevit, Igreja do Pater Noster, Basílica 
da Agonia, Getsêmani, Horto das Oliveiras e Igreja Or-
todoxa com tomba simbólica de Maria. Visita ao Monte 
Sião, Cenáculo, Igreja da Dormição de Maria, tumba do 
Rei Davi, igreja de San Pietro in Gallicantu. Almoço du-
rante as visitas, jantar e pernoite em Jerusalém.

14º dia: Muro das Lamentações - Esplanada 
dos Templos 
Café da manhã, visita ao Muro das Lamentações e a Es-
planada dos Templos. Almoço e tarde livre para compras. 
Jantar e pernoite em Jerusalém

15º dia: Igreja de Sant’Ana - Via Sacra 
Basílica do “Ecce Homo” 
Visita a Igreja de Santana, ao caminho da Via Crucis per-
corrido por Jesus (com tempo para rezar nas estações), a 
Capela da Flagelação, a Capela da Condenação, a Basílica 
do “Ecce Homo” e ao Santo Sepulcro. Almoço durante as 
visitas, jantar e pernoite em Jerusalém.

16º dia: Início da viagem de volta para o Brasil 
Café da manhã, breve tempo livre, almoço e traslado para 
o aeroporto em Tel Aviv para iniciar viagem de retorno 
ao Brasil.

17º dia: Chegada no Aeroporto no Brasil
 

17 dias
• Melhor período: o ano todo 

• Missas serão agendadas segundo as exigências do grupo e disponibilidade de horário das igrejas

Itália & Terra Santa


