
1° DIA- MILÃO- CHEGADA 

Chegada no aeroporto de Milão. Traslado ao hotel. Os apartamentos estarão disponíveis a partir das 16 
horas. Restante do dia livre. Hospedagem 

2° DIA- MILÃO 

Café da manhã e saída para visita (meio dia) da cidade com guia em português, incluindo a Praça Duomo, 
sua catedral e a Galeria Vittorio Emanuele. Missa na Catedral de Milão. Restante do dia livre. Hospedagem. 

3° DIA MILÃO- VERONA- PADUA (160 KM + 96 KM) 

Café da manhã e check out. Saída para Pádua, a capital da pintura do século XIV e cidade de Santo Antônio. 
Parada em Verona, a cidade de Romeo e Julieta que recebe a fama internacional de cidade dos namorados 
. Passeio pelas ruas charmosas e praças dessa cidade , herdeira de um rico passado, tendo sido 
testemunhas das tragédias amorosas medievais de Shakespeare. Missa na catedral e tempo livre para 
almoçar.Prosseguimento para Pádua. Check in e hospedagem. 

4° DIA- PADUA 

Café da manhã e saída para visita (meio dia) da cidade com guia em português, incluindo a Cappella degli 
Scrovegni, a praça Delle Erbe e a a Basílica de Santo Antônio que conserva algumas relíquias do santo. 
Missa na basilica. Restante do dia livre. Hospedagem. 

5° DIA- PADUA- VENEZA (40 KM) 

Café da manhã e check out. Saída para Veneza, a Rainha do Adriático. Visita da cidade com guia em 
português incluindo a praça de São Marcos, onde se reúne a arte grega, medieval, bizantina e veneziana, 
formando um maravilhoso conjunto arquitetônico com a Basílica de San Marco, a Torre do Relógio, a Ponte 
dos Suspiros, Campanile e o Palácio Ducal.Missa na Basílica.Almoço livre. A tarde check in no hotel. 
Hospedagem. 

6° DIA- VENEZA- BOLONHA- MONTECATINI (156 KM + 130 KM) 

Café da manhã e check out. Saída para Bolonha, capital e maior cidade da Emilia-Romagna. Passeio pelas 
ruas da cidade e missa na Basílica de São Petrônio. Almoço livre. A tarde, prosseguimento para 
Montecatini, cidade localizada em uma belíssima colina da Toscana cuja tradição são as termas datadas do 
século XIV. Check in, jantar e hospedagem. 

7° DIA- MONTECATINI – FLORENÇA – MONTECATINI ( 65 KM + 65 KM) 

Café da manhã e traslado em ônibus para Florença, à capital da Toscana. Região detentora dos mais belos 
exemplos da arte e da cultura humanística e renascentista. Missa na Catedral de Santa Maria del Fiore. 
Visita (meio dia) da cidade com guia em português, incluindo a praça do Duomo, o campanário de Giotto e 
a praça da Signoria. Restante do dia livre. A tarde, regresso para Montecatini. Parada no mirante da 
Piazzale Michelangelo para aproveitar a melhor visão panorâmica da cidade. Jantar e hospedagem no hotel 
em Montecatini. 

8° DIA- MONTECATINI – SIENA – ASSIS (150 KM + 170 KM) 

Café da manhã e check out. Logo em seguida, viagem com destino a Siena, antiga cidade rival de Florença. 
Chegando a Siena, missa na Basilica de São Domingo que abriga diversas relíquias de Santa Catarina de 
Siena. Em seguida, passeio pelas ruas da cidade até a Piazza del Campo, uma das maiores praças medievais 
da Europa, que tem formato de leque e dá acesso ao labirinto de ruas medievais da cidade. Tempo livre. 
Continuaçao para Assis, check-in, jantar e pernoite no hotel. 



9° DIA- ASSIS 

Café da manhã e saída para visita (meio dia) da cidade com guia em português, incluindo a Basílica de Sao 
Francisco, a Basílica de Santa Clara e um passeio a pé pelas ruas de Assis, a cidade da paz. Restante do dia 
livre. Jantar e pernoite no hotel. 

10° DIA- ASSIS – CASSIA – ROMA (85 KM + 140 KM) 

Café da manhã e check out. Traslado para a Basílica de Santa Maria dos Anjos, construida em volta de uma 
pequena igreja do século IX, chamada a Porciúncula. É considerado o local mais sagrado para os 
franciscanos, onde o jovem Francisco de Assis compreendeu sua vocação e renunciou o mundo para viver 
em pobreza, dando início ao movimento franciscano. 
Prosseguimento da viagem com destino a Cassia, uma pequena cidade na Úmbria, na zona rural, na 
província de Perugia, mais conhecida por ser o lugar onde viveu Santa Rita, é visitado todos os anos por 
milhares de fiéis em peregrinação da Santa, para procurar nesses lugares os sinais de sua vida, sua fé e seus 
milagres. Tempo para missa. Continuaçao para Roma. Check in no hotel. Hospedagem. 

11° DIA- ROMA 

Café da manhã no hotel. Saída para assistir a Audiência Papal. Quem vai a Roma, quer ver o Papa. A 
audiencia papal é concorrida por diversos turistas que visitam a cidade eterna. Sejam eles católicos ou não. 
No entanto, para alguns, pode ser o maior momento de suas vidas. E, para outros, o Papa é uma figura 
popular e a oportunidade de vê-lo, acaba tornando a visita obrigatória. As audiências acontecem 
normalmente, na quarta-feira, se o Papa estiver em Roma, às 10 horas. Restante do dia livre. Hospedagem. 

12° DIA- ROMA 

Café da manhã no hotel. Saída para participar da missa na Basílica de São Pedro. A Basílica de São Pedro 
abriga em seu interior a Santa Sede, sendo o templo religioso mais importante do catolicismo e a igreja 
onde o papa realiza as liturgias mais importantes. A construção da basílica começou em 1506 e terminou 
em 1626, sendo consagrada em 18 de novembro desse mesmo ano. Em sua construção participaram 
diversos arquitetos, entre os quais poderíamos destacar Bramante, Michelangelo ou Carlo Maderno. O 
nome da basílica se deve ao primeiro Papa da história, São Pedro, cujo corpo está enterrado na 
basílica.Após a missa, visita aos Museus do Vaticano, incluindoa belíssima Capela Sistina, lugar onde os 
cardeais se reúnem no Conclave, para escolher o novo Papa, com uma votação secreta, sob a luz do Espírito 
Santo.Restante do dia livre. Hospedagem. 

13° DIA- ROMA 

Café da manhã no hotel. Dia livre para atividades pessoais. Hospedagem. 

14° DIA – ROMA- RETORNO AO BRASIL 

Café da manhã no hotel. Check out e traslado ao Aeroporto Internacional de Roma – Leonardo da Vinci, 
também conhecido como Aeroporto Fiumicino. Embarque com destino ao Brasil. Fim dos nossos serviços. 

 


