Ano Santo da Misericórdia
PEREGRINAÇÃO DA DIOCESE DO ALGARVE

ROMA, ASSIS E POMPEIA

DE 01 A 07 SETEMBRO DE 2016
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Acompanhamento Espiritual, S. Exa. Rev. D. Manuel Neto Quintas, Bispo do Algarve
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1º DIA – APT. FARO / LISBOA / ROMA
Comparência no Aeroporto de Faro pelas 04h00. Assistência nas formalidades de embarque com
destino a Roma em voo regular via Lisboa. Partida pelas 06h05. Chegada a Roma pelas 12h50.
Transporte para Hotel. Almoço no Hotel. De tarde, visita com guia local à Praça de São Pedro, Basílica
e Catacumbas de São Pedro. Jantar e alojamento em Hotel 4*.
2º DIA – ROMA
Pequeno-almoço no hotel. De manhã, visita acompanhada por guia local às Basílicas de São Paulo
Extra Muros, São João Latrão e Batistério. Almoço num restaurante local. De tarde, visitas às Basílicas
de Santa Maria Maior e de S. Clemente, e Catacumbas de S. Sebastião. Jantar e alojamento em Hotel
4*.
3º DIA - ROMA / VITERBO / ASSIS / ROMA
Pequeno-almoço no hotel. Saída em direção a Viterbo, para visita do túmulo do Papa Joao XXI, único
Papa português até à data. Partida para Assis. Almoço num restaurante local. Visita da Basílica e
túmulo de S. Francisco onde se poderão admirar os famosos frescos de Giotto. Visita da Basílica de
Santa Clara, onde se encontra o Crucifixo do Discernimento de S. Francisco e o Túmulo e Relíquias de
Santa Clara. Regresso a Roma. Jantar e alojamento no hotel 4*.
4º DIA - ROMA
Pequeno-almoço no hotel. Saída para a Praça de S. Pedro para participação na Eucaristia do Jubileu
dos Operadores e Voluntários da Misericórdia. Almoço num restaurante local. De tarde, visita ao

Castelo Sant’Angelo (exterior), ao Panteão, à Praça Navona e Fontana de Trevi. Regresso ao hotel,
Jantar e alojamento no hotel 4*.
5º DIA - ROMA
Pequeno-almoço no Hotel. Saída para visita acompanhada por um guia local aos Museus do Vaticano
e Capela Sistina. Almoço num restaurante local. De tarde, visita ao Coliseu (exterior), Arco de
Constantino, Fórum Romano (exterior) e Praça de Veneza. Jantar e alojamento no hotel 4*.
6º DIA – ROMA / RUINAS POMPEIA / MONTE CASSINO / ROMA
Pequeno-almoço no Hotel. Saída para Pompeia, onde iremos visitar as ruínas de Pompeia. Pompeia
foi outrora uma antiga cidade do Império Romano situada a sensivelmente 22 km da moderna
Nápoles. A antiga cidade foi destruída durante uma grande erupção do vulcão Vesúvio no ano 79
depois de Cristo. A erupção do vulcão provocou uma intensa chuva de cinzas que sepultou
completamente a cidade, que se manteve oculta por 1600 anos antes de ser reencontrada por acaso.
Cinzas e lama moldaram os corpos das vítimas, permitindo que fossem encontradas do modo exato
em que foram atingidas pela erupção do Vesúvio. Desde então, as escavações proporcionaram um
sítio arqueológico extraordinário, que possibilita uma visão detalhada na vida de uma cidade dos
tempos da Roma Antiga. Almoço num restaurante local. De seguida, passagem por Monte Cassino,
uma colina rochosa, onde São Bento de Nursia fundou a Ordem dos Beneditinos, num mosteiro que
ainda hoje aí se pode visitar. Regresso a Roma. Jantar e alojamento no hotel 4*.
7º DIA - ROMA / LISBOA / APT. FARO
Pequeno-almoço no hotel. Saída para o Vaticano para participação na Audiência Papal. Almoço num
restaurante local. De tarde, Eucaristia na Igreja de Santo António dos Portugueses. Em hora a
determinar localmente, saída para o aeroporto de Roma. Assistência nas formalidades de embarque e
partida pelas 19h30 em voo regular com destino a Faro, via Lisboa. Chegada a Faro pelas 23h55. FIM
DOS NOSSOS SERVIÇOS
PREÇOS:
Preço por pessoa em quarto duplo
Suplemento de quarto individual
O PREÇO INCLUI:

80 particip.
1295,00
245,00
O PREÇO EXCLUI:

Voo TAP Faro/Roma/Faro, via Lisboa;
• Bebidas às refeições
Taxas de aeroporto (€167,68) e de
• Gratificações
combustível;
• Serviços não mencionados
• Alojamento em hotel de 4*, em regime de
no programa
Meia-Pensão (pequeno-almoço e jantar);
• Taxa
Turismo
local,
• Almoços em restaurantes locais;
6€/dia/pessoa, pago por
cada um ao Hotel
• Circuito em autocarro de turismo, visitas
e entradas conforme o programa
• Guia local a falar português em
Roma/Assis e Pompeia
• Acompanhante da Agência
• Seguro de assistência em viagem
• Saco de Viagem
ALTERAÇÃO DE PREÇOS: Os preços constantes neste programa tem como base os custos dos serviços
vigentes à data da impressão (29/12/2015), e para o mínimo de participantes indicados, pelo que
estão sujeitos à alteração que resulte de variações no custo de transportes, impostos, taxas de
aeroporto, de segurança e combustíveis, ou da diminuição do número de participantes.
Cancelamentos e/ou substituição de nomes até 1 de Julho.
•
•

