
De norte a sul com Roma, o 
coração da península itálica e 
do mundo católico, a Itália é 
toda beleza natural, artística, 
arqueológica, histórica, rica em 
espiritualidade, em milagres 
eucarísticos e em catedrais 
milenares. Passando por cidades 
que são verdadeiras obras de 
arte como Veneza, Florença, 
Milão entre outras. Um percurso 
imperdível que se inicia ao norte, 
com as incríveis montanhas que 
se apresentam vestidas com um 
manto branco de neve, passa 
pelos Alpes Italiano e Suíço, chega 
até a charmosa St. Moritz na Suíça 
e desce até o sul passando visita 
a Padre Pio e desfrutando das 
belezas únicas da Costa de Amalfi.
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1º Dia, Saída com destino a Milão – Itália 
Apresentação no aeroporto de Guarulhos São 
Paulo, tempo para as práticas migratórias com 
destino a Milão, na Itália. Refeições e pernoite 
a bordo. 
2º Dia, Milão – Lagoa de Como – Tirano 
Chegada a Milão com visita e entrada ao Duo-
mo, a Catedral gótica célebre por sua beleza. 
Continuação da visita nos arredores da Cate-
dral: Galeria Vittorio Emanuele, Teatro Scala etc. 
Almoço de boas vindas. Continuação da via-
gem para um passeio pela bela cidade di Bella-
ggio, o ponto panorâmico mais bonito para 
contemplar a Lagoa de Como. Jantar e pernoite 
em Tirano, a pequena cidade sede da ferrovia 
de onde parte o trem Patrimônio da Humani-
dade que percorre os Alpes unindo a Itália e a 
Suíça. Jantar livre. Pernoite.
3º Dia, Alpes Suíço e Italiano - Pádua 
Visita ao Santuário barroco dedicado a Nossa 
Senhora de Tirano cuja aparição aconteceu 
em 1504. Café da manhã e saída para um in-
crível passeio de trem “Bernina Express”, pa-
trimônio da humanidade. Um mergulho nas 
paisagens de montanhas cobertas por neve, 
visões inimagináveis dos Alpes que compar-
tilham Itália e Suíça até chegar na famosa St. 
Moritz, exclusivo destino de esqui na Suíça. 
Tempo livre para almoço e passeio pela pe-
quena e charmosa Saint Moritz.  Possibilidade 
de compras do chocolate suíço. Continuação 
da viagem com destino a Pádua. (278 km). Ao 
chegar, jantar e pernoite. 

4º Dia, Basílica de Santo Antônio - Veneza  
Café da manhã. Visita à Basílica de Santo An-
tônio de Pádua e saída com destino a Veneza. 
Ao chegar, encontro com guia local para uma 
breve visita a famosa cidade construída sobre 
uma laguna e caminhada até a Ponte de Rialto. 
Almoço livre e tempo para passeios pela famo-
sa Praça de Veneza e seus arredores. Opcional-
mente poderá se realizar um passeio de gôn-
dola pelos seus canais a fim de descobrir belos 
lugares da cidade. Continuação da viagem com 
destino a Florença (271 km). Jantar e pernoite. 
5º Dia, Florença - Santa Maria dos Anjos 
Café da manhã. Visita panorâmica ao Piazzale 
Michelangelo para contemplar desde o famo-
so mirante uma incrível e encantadora vista da 
cidade medieval. Encontro com guia local para 
visita guiada através do esplêndido centro his-
tórico de Florença: Praça de San Giovanni, Porta 
do Paraíso de Ghiberti, o Campanile de Giotto, a 
belíssima Catedral, a Praça da Signoria. Almoço 
livre. Continuação da viagem para Santa Maria 
dos Anjos, perto de Assis. Em Assis, visita a pe-
quena igreja da Porziuncola que se encontra 
dentro da Basílica dedicada a Nossa Senhora 
dos Anjos. Além da Porziuncola, a Basílica con-
tém histórias emblemáticas da vida do Santo. 
Jantar e pernoite. 
6º Dia, Assis (São Francisco e Santa Clara)
Café da manhã. Subida de ônibus à Basílica de-
dicada a São Francisco que abriga o corpo do 
santo. Tempo para a visita ao túmulo de Santo 
Francisco. Caminhada pelo centro histórico. Vi-
sita a Basílica de Santa Clara que abriga o corpo 

da santa e o Crucifixo com o Cristo, que falou a 
São Francisco. Almoço durante as visitas, jantar, 
retorno ao hotel. Pernoite. 
7º Dia, Santa Rita - Milagre Eucarístico - 
Padre Pio (365 km)
Café manhã. Viagem com destino a Cassia para 
visitar a Basílica que abriga o corpo de Santa 
Rita. Saída para San Giovanni Rotondo com pa-
rada para conhecer e visitar a igreja do Milagre 
Eucarístico em Lanciano. Almoço durante a via-
gem. Ao chegar a São Giovanni, acomodação 
no hotel reservado. Jantar. Pernoite. 
8º Dia, Padre Pio - Monte Gargano 
Café da manhã. Tempo para programas e visi-
tas com o Grupo. Almoço livre e pela tarde, visi-
ta a Gruta do Arcanjo Miguel no Monte Garga-
no. Jantar e pernoite.
9º Dia, Costiera Amalfitana - Pompeia - 
Roma 
Café da manhã e saída para Pompeia percor-
rendo a espetacular Costiera Amalfitana. Ao 
chegar, almoço reservado em restaurante. Vi-
sita guiada à antiga Pompeia, sepultada pela 
erupção do vulcão Vesúvio. A viagem continua 
para Roma. Jantar e pernoite (252 km).
10º Dia, Encontro com o Papa (às quartas-
feiras) - Visita a Roma Imperial  
Café da Manhã. Caso o Papa esteja em Roma 
neste dia, há a possibilidade de vê-lo no encon-
tro semanal das Catequeses das Quartas-feiras.  
Almoço. Tour panorâmico e visitas aos lugares 
históricos e de grande beleza arquitetônica da 
Roma Imperial.  Visita à Basílica de Santa Maria 
Maggiore, onde o Papa reza sempre antes de 
cada viagem que tem que enfrentar. Retorno 
ao hotel. Jantar. Pernoite. 
11º Dia, Museus Vaticanos: Túmulo dos 
Papas - Capela Sistina - Catacumba
Café da manhã. Visita aos Museus, Catacumba, 
à Basílica de São Pedro. Refeições inclusas. Per-
noite.
12º Dia, Início da viagem de volta para o 
Brasil
Café da manhã. Visita à Basílica de São Paulo 
Apóstolo; almoço de despedida e saída com 
destino ao aeroporto para iniciar viagem de 
volta para o Brasil. 

13 dias  
Milão - Lagoa De Como - Tirano - Saint Moritz (Suiça) Pádua - Veneza - Florença - Assis - Cassia 
Lanciano - São Giovanni Rotondo - Gargano - Pompeya - Costa Amalfitana - Roma

Itália para sonhar
• Melhor período: o ano todo (neve de março a junho) 
• Missas serão agendadas segundo as exigências do 
grupo e disponibilidade de horário das igrejas


