ITÁLIA NOSTRA
ROMA / NAPOLES / POMPEIA / PIETRALCINA / SAN GIOVANNI ROTONDO / LANCIANO / LORETO /
CASCIA / ASSIS / SIENA / FLORENÇA / VENEZA / PADUA / VERONA / MILÃO.

1º DIA - | GUARULHOS / ROMA: Dia da nossa viagem. Comparecer no aeroporto com seu passaporte válido e
embarque com destino a Itália. Noite a bordo.
2º DIA - | ROMA: Chegada na cidade Eterna. Após desembarque iniciaremos a visita panorâmica de Roma com a visita
do Coliseu Romano (ingresso incluído) e caminhada pela Roma Barroca. Ao fim do dia seguiremos ao hotel.
Hospedagem. Jantar incluído.
3º DIA - | ROMA: Café. Caminharemos até o Vaticano para visita da Capela Sistina e a Basílica Papal de São Pedro.
Almoço incluído. Tarde livre para compras. Noite livre.
4º DIA - | ROMA / NÁPOLES: Café. Saída para Audiência Papal na Praça São Pedro (salvo que o Papa não esteja
em Roma ou impossibilitado de realizar a celebração). Após, viajaremos para Nápoles. Chegada no hotel e
hospedagem. Jantar incluído.
5º DIA - | NÁPOLES / POMPEIA: Café. Pela manhã seguiremos até Pompéia, que ficou famosa nos séculos passados.
Após visita do sítio arqueológico, faremos a visita de Nápoles com tempo livre para compras. A noite iremos para um
típico Jantar Napolitano com música e vinho incluído.
6º DIA - | NÁPOLES / PIETRALCINA / GRUTA DE SÃO MIGUEL ARCANJO / SAN GIOVANNI ROTONDO: Café. Sairemos
para Pietralcina, cidade Natal de Padre Pio, e seguiremos viagem até a Gruta de São Miguel Arcanjo onde poderemos
visitar e caminhar pelas escadarias. Chegada ao fim do dia no hotel. Hospedagem. Jantar incluído.
7º DIA - | SÃO GIOVANNI ROTONDO / LANCIANO: Café. Pela manhã visita do Santuário de Padre Pio. Almoço
incluído e seguiremos viagem para Lanciano, local do Milagre Eucarístico. Visita e pernoite nesta singela cidade. Jantar
incluído.
8º DIA - | LANCIANO / LORETO / CASCIA / ASSIS: Café. Seguiremos para Loreto para visita ao Santuário da Santa Casa
de Loreto, devocionada a São Miguel Arcanjo e local onde está a casa miraculosamente transportada por anjos.
Após continuaremos viagem para a acolhedora cidade de Santa Rita de Cascia, onde visitaremos o seu Santuário.
Prosseguiremos para Assis. Hospedagem. Jantar incluído.
9º DIA - | ASSIS: Café. Visita a Basílica de São Francisco e a parte alta da cidade. A tarde visita da Santa Maria dos
Anjos. Hospedagem. Jantar incluído.
10º DIA - | ASSIS / SIENA / FLORENÇA: Café. Partimos para Siena, com a visita a Igreja de Santa Catarina, erguida em
honra a esta estimada Santa, uma das padroeiras da Itália e da Europa, conhecida pelo seu principal tratado “o diálogo
da Providência Divina”, suas cartas e orações. Aproveite para contemplar esta cidade medieval, conhecida
mundialmente pelo “Palio de Siena”, corrida de cavalos organizada na “Piazza del Campo”, no centro da cidade.

Almoço incluído. A tarde prosseguiremos para Florença. Hospedagem. Noite livre, nesta fantástica cidade.
11º DIA - | FLORENÇA / VENEZA: Café. Pela manhã faremos a visita de Florença, berço do renascimento e
praticamente um Museu a céu aberto. Tempo livre para almoço e compras. Às 16:00 horas viajaremos para Veneza.
Chegada e hospedagem. Jantar incluído.
12º DIA - | VENEZA: Café. Pela manhã tomaremos o vaporeto para visitar esta cativante cidade, famosa pelos seus
canais e visitaremos também a Ilha de Murano e seus Cristais. Tempo livre para um opcional passeio de Gôndola. Ao
fim do dia retornaremos ao hotel. Jantar incluído.
13º DIA - | VENEZA / PÁDUA / VERONA / MILÃO: Café. Iniciaremos nosso dia com a visita da Basílica de Santo Antônio
e continuaremos viagem para Verona, cidade dos apaixonados, onde visitaremos a casa de Julieta, famosa até hoje
pelas cartas que tantos viajantes deixam por ali. Continuaremos para Milão. Hospedagem.
14º DIA - | MILÃO: Café. Iniciaremos o dia com a visita interna a Duomo de Milão e a panorâmica da cidade. Tarde
livre para compras. Jantar incluído.
15º DIA - | MILÃO / BRASIL: Café. Traslado e embarque para o Brasil. Bem vindos! Agradecemos a preferência por
viajar com a Domus e a Cultivar Turismo!

DETALHES
SERVIÇOS INCLUÍDOS PARA TODOS OS VIAJANTES:
:: Passagem aérea Guarulhos / Roma/ Milão / Guarulhos voando Alitália, Air Europa ou similar em classe econômica e
tarifa especial de grupo.
:: 13 Noites de hospedagem em Hotel Padrão 4* com café da manhã.
:: 13 Refeições conforme assinalado no roteiro ( sem bebidas).
:: Ingressos: Escavações de Pompéia, Coliseu, Museu vaticano e Capela Sistina, Basilica São Pedro, Basílica São
Francisco, Casa de Julieta, Duomo de Milão.
:: Degustação de vinho na Vinícula do famoso tenor Andrea Bocelli (em Lajatico).

:: Vaporeto ida e volta em Veneza.
:: Maleteiros nos hotéis em Roma e Milão ( uma mala por pessoa ).
:: Coordenadora acompanhando o grupo desde a saída do Brasil pela Cultivar Turismo.
:: Seguro Viagem - Plano Internacional + Kit de viagem.

