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ROMA - CIDADE SAGRADA
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ROMA
Chegada a Roma na hora do almoço. Traslado ao hotel, almoço livre. Reunião com o guia para visitar 
as basílicas de Santa Maria Maggiore e San Giovanni de Latrão. Retornaremos para o hotel para jantar 
e pernoite.

ROMA
Café da manhã no hotel. Dia inteiro com guia, pela manhã, visita à área arqueológica da Roma Imperial 
do Coliseu (fora), Arco de Tito, os Fóruns Imperiais. À tarde, piazza Navona, Fontana di Trevi e piazza 
di Espanha. Retorno ao hotel para jantar e pernoite.

ROMA
Café da manhã no hotel. Visita guiada matinal à Basílica de São Pedro e participação no Angelus do 
Papa Francisco. Almoço incluso e a tarde, visita guiada aos famosos Museus do Vaticano. Retornaremos 
ao hotel para jantar e pernoite.

ROMA
Café da manhã no hotel. Visita guiada à Basílica de São Paulo Fora dos Muros. Nosso passeio está 
chegando ao fim partida para o seu retorno. Fim dos serviços.



NAS ETAPAS DE SÃO FRANCESCO
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AREZZO - ANGHIARI -AREZZO
Chegada em Arezzo em ônibus próprio. Almoço em restaurante, à tarde, saída para Anghiari, esplêndida Vila 
medieval situada em território desenhado pela corrente dos rios Tibre e Arno. Acompanhado por um guia, 
visitaremos o Palácio Taieschi, a Igreja de Badia, a Igreja de Santa Maria delle Grazie. Voltaremos para o hotel, 
jantar e pernoite.

AREZZO - LA VERNA - AREZZO
Café da manhã no hotel. Hora de partida do Santuário de La Verna, onde São Francisco teve uma importante 
passagem. Almoço em restaurante, continuação para a sugestiva Ermida de Montecasale (Sansepolcro), onde 
o Santo realizou vários milagres. À noite, traslado ao hotel para jantar e pernoite.

AREZZO - CORTONA - AREZZO
Após o café da manhã, manhã dedicada a uma visita guiada a Arezzo, uma encantadora cidade da arte, um 
exemplo tangível da estratificação histórica: dos etruscos aos romanos, aos municípios livres, ao 
Renascimento. Retorno ao hotel para almoço. À tarde, excursão guiada a Cortona, a mais franciscana depois 
de Assis, e ao Eremo delle Celle. Retorno ao hotel para jantar e pernoite.

AREZZO - ASSISI - AREZZO
Após o café da manhã, dia inteiro dedicado à visita guiada a Assis e aos lugares simbólicos de São Francisco. 
Almoço em restaurante em Assis. À tarde, subida ao Eremo delle Carceri, local onde Santo foi rezar e meditar, 
imerso num bosque de azinheiras centenárias.

AREZZO
Nosso passeio chega ao fim, partida para o seu retorno. Fim dos serviços.



LORETO - CASCIA - ASSIS
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LORETO
Chegada a Loreto e alojamento no hotel. À tarde visita guiada ao Santuário do Rien. Retorno ao hotel 
para jantar e pernoite.

LORETO - CASCIA - ASSIS
Café da manhã no hotel. Saída para visita gratuita à Roccaporena, cidade natal de Santa Rita. 
Continuação para Cássia. Almoço livre e visita ao convento agostiniano e ao Santuário que guarda os 
restos mortais da Santa. Continue para Assis. Alojamento, jantar e pernoite.

ASSIS
Café da manhã no hotel. Pela manhã encontro com o guia e visita de Assis com a basílica de Santa 
Chiara e Praça de São Francisco. À tarde visita à basílica de Santa Maria degli Angeli que abriga a 
Porciúncula e a capela do Trânsito, local da morte de São Francisco. Retorno ao hotel para jantar e 
pernoite.

ASSIS
Café da manhã no hotel. Saída em ônibus privado para visitar o convento de San Damiano e o Eremo 
delle Carceri. Nosso passeio chega ao fim, partida para o seu retorno. Fim dos serviços.



NOS LOCAIS DO PADRE PIO
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PIETRELCINA - SAN GIOVANNI ROTONDO
Chegada a Pietrelcina e almoço em restaurante. À tarde, visita ao local de nascimento do Padre Pio: o Convento 
dos Frades Menores Capuchinhos com o museu dedicado ao Santo, a cidade natal, a Igreja de Santa Maria 
degli Angeli, a Igreja de Sant'Anna, a antiga aldeia. No final, continue até San Giovanni Rotondo. Alojamento 
em hotel, jantar e pernoite.

SAN GIOVANNI ROTONDO - MONTE SANT'ANGELO
Café da manhã no hotel. Dia dedicado a visitar lugares ligados à vida e obra do Padre Pio: Convento dos Frades 
Menores Capuchinhos, durante muitos anos residência do Santo, no interior do qual se encontra a cela; a 
pequena igreja de Santa Maria delle Grazie; a Igreja Matriz de Santa Maria delle Grazie; a Via Sacra 
Monumental; a nova Igreja do Padre Pio; o hospital "Casa para alívio da esperança". Almoço no hotel e a 
tarde, saída para o Monte Sant'Angelo com visita ao Santuário dedicado a San Michele Arcangelo, local 
famoso por ter sido construída em uma caverna, no local onde ocorreu a aparição. No final, retorno ao hotel, 
jantar e pernoite.

SAN GIOVANNI ROTONDO - LORETO
Café da manhã no hotel e saída para Loreto. Na chegada, visita ao complexo do Santuário da Santa Casa, cuja 
história começou após a chegada de parte da casa habitada pela família da Virgem Maria de Nazaré. Hoje é o 
lugar por excelência das peregrinações marianas graças à famosa estátua da Negra da Madonna e o complexo 
de mármore da arte de Loreto. Possibilidade de assistir à Santa Missa. Seguido por uma caminhada para a 
cidade e almoço em um restaurante. Nosso passeio chega ao fim, partida para o seu retorno. Fim dos serviços.



ABADIAS DA HUNGRIA
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VILLACH - SZOMBATHELY
Pela manhã saída para Tarvisio e entrada para a Áustria. Almoço em Villach. Continuação para Hungria e na 
chegada à noite em Szombathely. Alojamento em hotel, jantar e pernoite.

SZOMBATHELY - SOPRON - GYOR
Café da manhã no hotel. Saída para Sopron, uma cidade rica em monumentos históricos que milagrosamente 
permaneceram intactos que criam uma atmosfera única na Hungria. O cenário medieval e barroco da Piazza 
Beloiannisz é lindo, a igreja dos beneditinos, as ruas pitorescas que atravessam a cidade velha até o gueto 
judeu. Almoço. Partida para o Castelo Fertöd do século XVIII. Chegada a Györ, uma das cidades húngaras 
mais interessantes. Alojamento, jantar e pernoite.

GYOR - VESZPREM - BUDAPEST
Café da manhã no hotel. Visita guiada a Györ. Saída para Pannonhalma onde visitaremos a maior abadia 
beneditina da Hungria. Continue para Veszprem, uma cidade que durante séculos foi uma fortaleza episcopal, 
depois de Santo Rei Estêvão I fundar a primeira diocese húngara ali no início do dia 11. Partida para 
Budapeste, uma das mais belas capitais da Europa. Alojamento, jantar e pernoite.

BUDAPESTE
Café da manhã no hotel. Dia dedicado à visita à cidade, composta pela histórica Buda e a moderna. Peste 
dividida pelo Danúbio, mas unida por oito pontes. Você visita: a Fortaleza, o castelo real (visita de fora), a 
Igreja de Matias, Bastião dos Pescadores, Estátua da Liberdade e Praça dos Heróis. Almoço em restaurante e 
jantar com música e folclore. Pernoite no hotel.

DANUBE BAND
Café da manhã no hotel. Excursão pela Curva do Danúbio. Você chega a Esztergom, a capital da igreja católica 
na Hungria: visita da cidade com a Catedral Primacial da Hungria. Depois, em Visegrad, com o complexo das 
ruínas de seu castelo. Almoço. Continue para Szentendre e visite as pitorescas casas barrocas e a Catedral 
Ortodoxa Sérvia e o Museu de Ícones da Sérvia. Jantar e pernoite no hotel.

BUDAPESTE - BALATON - LUBJANA
Café da manhã no hotel. Saída para o Lago Balaton, um dos maiores da Europa. Você chega à península de 
Tihany para a visita ao mosteiro beneditino fundado em 1055. Almoço. Ao longo do lago, continuaremos até a 
Eslovênia. Alojamento no hotel em quartos reservados Jantar e pernoite.

LUBJANA - POSTUNIA - RETORNO
Café da manhã no hotel e saída para Postojna. Possibilidade de visita opcional às grutas cársticas. Almoço em 
restaurante e regresso ao seu local de origem.



FATIMA E SANTIAGO DE COMPOSTELA
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ITÁLIA - PORTO - SANTIAGO DE COMPOSTELA
Encontro no aeroporto de partida dos participantes com destino ao Porto. Chegada e continuação em ônibus a 
Santiago de Compostela. Alojamento, jantar e pernoite.

SANTIAGO DE COMPOSTELA
Café da manhã no hotel. Encontro com o guia e passeio a pé pelo percurso do Monte della Gioia a Catedral de 
São Tiago onde é venerado o túmulo do apóstolo Tiago Maior. Participação na Missa do Peregrino. Almoço 
livre. À tarde visita guiada à Catedral e ao centro histórico. Regresso ao hotel para jantar e pernoite.

SANTIAGO DE COMPOSTELA - PORTO - COIMBRA - FÁTIMA
Café da manhã, em seguida saída em ônibus luxo para o Porto e visita guiada pela cidade. Parada para 
almoço e continuação gratuita para Coimbra, tour de orientação nesta antiga cidade universitária. 
Continuação para Fátima. Alojamento, jantar e pernoite.

FÁTIMA
Café da manhã no hotel. Participação na Missa internacional e visita ao Santuário, na parte da tarde 
conheceremos a Via Crucis e visita à casa dos Três Pastorinhos em Valinhos e ao local da aparição do Anjo na 
Loca do Cabeco. Retorno ao hotel para jantar e pernoite.

FÁTIMA - LISBOA - ITÁLIA
Café da manhã no hotel. Saída com destino a Lisboa e encontro com o guia e tour panorâmico pela cidade, 
partindo da praça do Rossio até o bairro de Belém. Traslado ao aeroporto para o seu retorno.



O CAMINHO DE SANTIAGO
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NICE - NARBONNE
Pela manhã saída para Nice. Almoço livre e continuação para Narbonne. Alojamento em hotel, jantar e 
pernoite.

NARBONNE - PAU - RONCISVALLE - PAMPLONA
Café da manhã no hotel, partiremos de ônibus saída para Pau. Almoço livre e continuaremos para St. Jean 
Pied de Port desde sempre considerada a “porta” do Caminho e entrada na região espanhola de Navarra. 
Almoço incluso, chegada em Roncesvalles e visita da Royal Collegiate. À noite, chegada a Pamplona. 
Alojamento em hotel, jantar e pernoite.

PAMPLONA - ESTELLA - BURGOS
Café da manhã no hotel. Partida para Eunate de onde começaremos a etapa a pé Eunate - Obanos (km 4 - 1h), 
cuja igreja seguiremos de ônibus até Puente la Reina: visite a igreja de Arga. Chegada em Estella. Almoço 
incluso e continuação para Santo Domingo de la Calzada, visita à Catedral do Milagre de galo. Chegada em 
Burgos à noite. Alojamento em hotel, jantar e penoite.

BURGOS - ASTORGA
Café da manhã no hotel. Encontro com o guia e visita ao mosteiro de las Huelgas Reales, um panteão grandioso 
dos reis de Castela. Almoço incluso e à tarde saída para Fromista: etapa a pé Boadilla del Cammino - Fromista 
(km 6 - 1h30). Continuação para Astorga. Alojamento em hotel, jantar e pernoite.

ASTORGA - VILLAFRANCA DEL BIERZO - LUGO
Café da manhã. Encontro com o guia e breve visita de Astorga, à Catedral e ao exterior do Palácio Episcopal, 
obra de Gaudì. Partida para Villafranca del Bierzo, uma importante parada do Caminho e um antigo centro 
monástico. Almoço incluso e continuação para O'Cebreiro, a 1300 metros de altitude, pequena aldeia galega 
na qual a igreja venera um milagre eucarístico milenar. Etapa pedonal Triacastela - Samos (km 10 - 2h). 
Continuação de ônibus luxo para Lugo com entrada na Galiza. Alojamento em hotel, jantar e pernoite.

LUGO - SANTIAGO DE COMPOSTELA
Café da manhã no hotel. O grupo seguirá para Santiago de Compostela, uma etapa a pé do Monte da Alegria, 
onde fica o monumento ao Peregrino, até a Catedral de San Giacomo (km5 - 1h), chegando por o abraço à Santa 
e a missa do peregrino. Alojamento e reunião com o guia, com visita guiada à cidade e à catedral. Jantar e 
pernoite no hotel.

CABO FINISTERRE
Café da manhã no hotel, encontro com o guia em excursão de dia inteiro ao Cabo Finisterre seguindo uma rota 
de grande interesse paisagístico ao longo da costa acidentada de Rias Bajas e através de vilas medievais e vilas 
de pescadores. Cabo Finisterre é o ponto mais ocidental da Espanha, onde os peregrinos acabaram idealmente, 
sua longa caminhada. Em Muxia visite o santuário de Nossa Senhora do Barco. Almoço típico em um 
restaurante ao longo do caminho. Retorno a Santiago de Compostela. Jantar e pernoite no hotel.



O CAMINHO DE SANTIAGO
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SANTIAGO DE COMPOSTELA - OVIEDO
Café da manhã no hotel. Saída para Mondoñedo: visita à catedral românico-gótica do séc. XIII-XVI com 
capitéis esculpidos e afrescos do século XV. Continue até Oviedo, capital da província das Astúrias. 
Almoço incluso e alojamento em hotel, tarde visita guiada ao centro histórico com a Catedral gótica que 
alberga, na Sala Santa, um precioso relicário do séc. XI em prata. Jantar e pernoite.

OVIEDO - SANTILLANA DEL MAR - BILBAO
Café da manhã no hotel. Saída com destino a Santillana del Mar, charmosa vila da costa cantábrica. 
Almoço e continuação gratuita para Bilbao e com uma breve visita guiada ao moderno museu 
Guggenheim. Check-in no hotel para jantar e pernoite.

BILBAO - SAN SEBASTIAN - PAU - MONTPELLIER
Café da manhã no hotel - Saída para visita panorâmica de San Sebastián, cidade aristocrática e estância 
balnear na costa basca. Retorno a França. Almoço livre. À noite, chegada a Montpellier para 
alojamento, jantar e pernoite.

MONTPELLIER - GAP
Café da manhã. Partida para Gap para almoço no restaurante. Nosso passeio chega ao fim, partida para 
seu retorno. Fim dos serviços.



LOURDES de ÔNIBUS
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NICE - MONTPELLIER
Pela manhã saída para a Riviera da Ligúria e entrada na França. Chegada em Nice para almoço (incluso). 
Continuação da viagem e chegada a Montpellier. Alojamento, jantar e dormida.

MONTPELLIER - CARCASSONNE - LOURDES
Café da manhã no hotel. Partida para Carcassonne, visita livre da cidade. Almoço livre e continuação para 
Lourdes. Alojamento em hotel em quartos reservados. Primeiro adeus à Gruta. Jantar e pernoite no hotel.

LOURDES
Pensão completa. Dias dedicados à participação nas celebrações religiosas e à visita aos lugares de Santa 
Bernadete.

LOURDES
Pensão completa. Dias dedicados à participação em celebrações religiosas.

LOURDES - NIMES
Café da manhã no hotel. Manhã livre. À tarde saída para Nimes. Alojamento, jantar e pernoite.

NIMES – SEU LOCAL DE ORIGEM
Café da manhã no hotel. Nosso passeio chega ao fim, saída para o seu retorno. Fim dos serviços.



MEDJUGORIE POR AVIÃO
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ITÁLIA - SPLIT / DUBROVNIK - MEDJUGORIE
Encontro dos participantes no aeroporto, embarque e saída com vôo direto para Split ou Dubrovnik. 
Após a chegada, traslado em ônibus particular para Medjugorje. Hospedagem em hotel 4 estrelas. 
Jantar e pernoite no hotel.

MEDJUGORIES (3 DIAS)
Pensão completa. Durante a estadia em Medjugorje, o programa inclui a participação nas liturgias, 
às adorações noturnas, a subida ao Podbrdo, as primeiras aparições passam e ao Monte Krizevac, 
no qual foi construída uma cruz de concreto com mais de 8 metros de altura, momentos de oração e 
reflexão comunitária.

MEDJUGORIE - ITÁLIA
Café da manhã no hotel. Traslado ao aeroporto para retorno à Itália.



SANTUÁRIOS FRANCESES
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CHAMBERY - LYON
Partida para a França. Chegada em Chambéry. Almoço. À tarde continuação para Lyon: visita ao Santuário 
Notre Dame de la Fourviere, de onde poderemos desfrutar do amplo panorama da cidade. Alojamento, jantar 
e pernoite.

LYON - ARS - BEAUNE - PARIS
Café da manhã. Partida para Ars, uma pequena aldeia conhecida pela sua Santa Cura: visita às memórias de 
San John Maria Vienney. Continue para Bearne. Almoço. Continuação para Paris. Acomodação de hotel, 
jantar e pernoite.

PARIS
Café da manhã no hotel, visita guiada pela cidade: Catedral de Notre Dame, o Trocadero, o Louvre e Les 
Invalides (externo) a Champs Elysées, a Torre Eiffel, o Arco do Triunfo. Tarde livre. Acomodação, jantar em 
restaurante central e pernoite.

PARIS - LISIEUX
Café da manhã. Visita à capela da Medalha Milagrosa e tempo livre em Paris. Almoço. Dentro tarde 
continuação para Lisieux, cidade ligada às memórias de Santa Teresinha do Menino Jesus Basílica. À noite, 
hospedagem em hotel, jantar e pernoite.

LISIEUX - ALENCON - TOURS
Café da manhã. Parada no convento das Carmelitas de Lisieux, onde se encontra o corpo de Santa Teresa. 
Visita os locais onde viveu a Santa e continuaremos para Alencon, sua cidade natal. Almoço. Continuação da 
tarde para Tours, no Vale do Loire. Após a chegada, visite a catedral gótica de Saint Gatien. Alojamento, jantar 
e pernoite.

PASSEIOS - NEVERS - PARAY LE MONIAL
Café da manhã. Partida para Nevers. Visita à capela onde está guardado o corpo de Santa Bernardetta, a 
vidente de Lourdes, no convento de S. Gilard. Almoço. À tarde continuação para Paray le Monial, um dos 
grandes centros religiosos e espirituais da França. Visita à Basílica do Sagrado Coração de estilo 
românico-cluníaco e a capela do Visitandone. Alojamento, jantar e pernoite.

PARAY LE MONIAL - ANNECY
Café da manhã. Partida para Annecy, às margens do lago de mesmo nome. Nosso passeio chega ao fim, 
partida para seu retorno. Fim dos serviços.



NOS PASSOS DE JOÃO PAULO II
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BRNO
Chegada à noite em Brno, a maior cidade da Morávia. Alojamento em hotel, jantar e pernoite.

BRNO - WADOVICE - KRAKOW
Após o café da manhã, saída para Cracóvia. Almoço incluso ao longo do caminho. À tarde, parada em 
Wadovice, local de nascimento do Papa João II. Visita à exposição dedicada à sua vida e curta caminhada no 
centro da cidade. Continue para Cracóvia. À noite chegada ao hotel, alojamento nos quartos reservados, 
jantar e pernoite.

KRAKOW - LAGIEWNIKI - KRAKOW
Café da manhã no hotel. Esta manhã visitaremos o Santuário da Divina Misericórdia, onde estão os restos 
mortais de Santa Faustina Kowalska. Retorno a Cracóvia e visita guiada ao centro histórico. De particular 
interesse é a Piazza del Mercato, a maior praça medieval da Europa, com a Torre Cívica da Câmara Municipal 
e Igreja de Santa Maria, e o outro núcleo histórico de Cracóvia que fica no Monte Wavel, onde o Castelo e a 
Catedral estão localizados. Almoço em restaurante, jantar e pernoite no hotel.

KRAKOW - CZESTOCHOWA - KRAKOW
Após o café da manhã, saída para Czestochowa, um dos mais importantes centros de culto católico, destino de 
peregrinações de todo o mundo. À tarde, visita guiada ao Santuário Jasna Gora, onde se encontra o famoso 
ícone da Madona Negra. Retorno a Cracóvia, jantar e pernoite no hotel.

KRAKOW - KALWARIA ZEBZYDOWSKA - BRATISLAVA
Após o café da manhã, saída para Kalwaria Zebrzydowska, o centro de peregrinação mais importante da 
Polônia depois de Czestochowa. Visita curta ao Santuário e continuação para Bratislava, almoço incluso pelo 
caminho. Chegada a Bratislava, acomodação no hotel, jantar e pernoite.

BRATISLAVA
Café da manhã no hotel. Nosso passeio chega ao fim, partida para o seu retorno. Fim dos serviços.



ARMÊNIA CRISTÃ
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ITÁLIA - YEREVAN
Encontro no aeroporto e saída para Yerevan. Pernoite a bordo.

YEREVAN
Chegada ao aeroporto pela manhã. Em ônibus luxo seguiremos em transfer para o hotel, alojamento e descanso. No final 
da manhã, começaremos uma visita guiada à capital da Armênia, conhecida como a “cidade rosa” devido à cor de suas 
pedras. Durante o dia, visitamos a biblioteca Matenadaran, que exibe mais de 17.000 manuscritos antigos; o complexo 
Cascade, um museu de arte contemporânea localizado em vários andares logo abaixo da estátua gigantesca da Mãe 
Armênia, de onde você pode desfrutar de um belo panorama de Yerevan. Em seguida, visite a nova Catedral de Yerevan e 
o memorial do Genocídio GUM, onde você poderá encontrar frutas, vegetais e muitas especiarias e ervas. Jantar e 
pernoite.

ECHMIADZIN
Café da manhã no hotel. Visitaremos as impressionantes ruínas de Zvartnots e continue até Echmiadzin, casa de dos 
Katolikos (ou seja, Patriarcas) da Igreja Ortodoxa Apostólica Armênia. Visita da catedral e das igrejas dos mártires 
Hripsime e Gayané. Volte para Yerevan e visitaremos o Vernissage, o mercado de pulgas que exibe todo o artesanato 
armênio, de bordados a madeira, de bijuterias a instrumentos musicais, de tapetes, a porcelana de época e, por último, 
mas não menos importante, coleções de objetos da era soviética. Retorno ao hotel para jantar e pernoite.

LAGO SEVAN - GOSHAVANK - NORADUZ
Café da manhã no hotel. Excursão à região do Lago Sevan, um dos lagos mais altos do mundo em altitude 1900mts. Onde 
as rotas da Rota da Seda circundam o lago em direção à Geórgia. Visita do mosteiro localizado na península do lago. 
Continuação para Dilijan, onde visitaremos o mosteiro Goshavank, considerado um dos principais centros culturais da 
Armênia medieval. Visita ao cemitério de cruzes de Noraduz e retorno a Yerevan. Jantar e pernoite no hotel.

AMBARADO
Café da manhã no hotel. Visite as ruínas da cidade-fortaleza de Ambered, construída no século X. para proteger o país 
dos invasores, a uma altitude de 2300 metros acima do nível do mar ao longo das encostas do Monte Aragats. Retorne a 
Yerevan e visite o Museu Histórico. Jantar e pernoite no hotel.

KHOR VIRAP - NORAVANK
Café da manhã Partida para o mosteiro de Khor Virap, um importante local de peregrinação onde São Gregório, o 
Iluminador, foi preso por causa de sua fé cristã. Continuação para Noravank, complexo de igrejas no topo de um 
precipício. Jantar em restaurante típico com música e folclore. Retorno ao hotel para pernoite.

GARNI - GEGHARD
Café da manhã no hotel. Partida para Garni, centro da cultura helenística do país e antiga residência de verão da realeza 
armênia: visita do templo romano descrito a Elio e então do mosteiro na rocha de Geghard, que remonta ao século IV, 
localizado em um desfiladeiro profundo e espetacular. Retorno a Yerevan para jantar no hotel - Pernoite.

YEREVAN – SEU LOCAL DE ORIGEM
Café da manhã no hotel, traslado ao aeroporto para retorno ao seu local de origem.
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JORDÂNIA
AMMAN
Encontro no aeroporto e saída para Amã. Chegada ao aeroporto e traslado em ônibus privativo ao hotel em quartos 
reservados. Jantar e pernoite.

AMMAN - MONTE NEBO - MADABA - MACHERONTE
Café da manhã no hotel. Dia da excursão. Subida ao Monte Nebo, o local tradicional da morte de Moisés e continuação 
para Madaba, a cidade dos mosaicos por excelência. Visite a igreja ortodoxa de San Giorgio que abriga o famoso mapa 
do mosaico bizantino da Terra Santa. Ao final das visitas, a fortaleza de Macheron (acessível do ponto de vista apenas a 
pé, cerca de 30 minutos), onde Herodes mandou decapitar João Batista. Retorno a Amã e city tour panorâmico. Jantar e 
pernoite no hotel.

PELLA - GADARA - GEARSA
Café da manhã no hotel. Subiremos o fértil vale do Jordão e depois o vale bíblico da Decápolis. Visitaremos o primeiro o 
local de Pella com ruínas greco-romanas, igrejas bizantinas e uma pequena mesquita medieval; chegaremos a Gadara 
(Umm Qays), a cidade do milagre dos porcos e da cura dos possuídos. Almoço e logo após, continuação para Anjara, 
pequeno vilarejo que viu a pregação de Jesus na Peréia nos últimos seis meses da vida dele. Última visita ao grandioso 
sítio de Gerasa, a cidade romana helenística mais bem preservada do Oriente Médio. Retorno ao hotel para jantar e 
pernoite.

AMMAN - WADI KHARRAR - WADI MUJIB - UMM AR RASAS - KERAK - PETRA
Café da manhã no hotel. Desceremos para a área do Mar Morto além do Jordão, o lugar do batismo de Jesus, em um 
ambiente naturalista, a visita continuará até Dhiban, a capital histórica dos Moabitas de cujo terraço panorâmico você 
poderá admirar o vale espetacular de Mujib onde o Árnon bíblico flui para o norte e os moabitas para Sul. É a antiga “Via 
dei Re”, onde se tem a impressão de que a terra de repente se abre através do vale. Continuação para Umm Ar Rasas, cujo 
local destaca um grandioso complexo de igrejas bizantinas do século VIII. A visita centra-se na igreja de Santo Stefano, 
onde um enorme piso de mosaico é mantido perfeitamente, mostrando as quinze cidades em ambos os lados no famoso 
mapa do mosaico de Madaba. Almoço em restaurante durante as visitas. Continuação para Kerak, uma vez parte do 
reino latino de Jerusalém. Visita à imponente fortaleza dos Cruzados, localizada no topo de uma colina a cerca de 950 
metros acima do nível do mar e cercada em três lados por um vale. Continuação para Petra. Alojamento em hotel, jantar 
e pernoite.

PETRA
Café da manhã no hotel. Dia dedicado a Petra, a cidade esculpida na pedra rosa pelos Nabateus. O local é um estreito 
desfiladeiro na rocha chamado "Siq", no final do qual aparecem os monumentos mais bem preservados, incluindo o 
Tesouro, o teatro romano, as casas dos túmulos, o mosteiro bizantino. Antes de voltar no hotel parada na Fonte de Moisés 
- Jantar e pernoite.

PETRA - BEIDA - WADI RUM - AMMAN
Café da manhã no hotel. Saída para Beida, conhecida como a pequena Petra. Ao contrário de Petra, em que os Nabateus 
viveram, Beida foi projetada para abrigar as caravanas da Arábia e do Oriente. Após a visita, continuação para Wadi 
Rum, o "vale da lua", um dos cenários desérticos mais fascinantes do mundo. Almoço em uma tenda beduína e tarde 
dedicada à descoberta do Wadi a bordo de um jipe pelas trilhas do deserto. Voltou para Amã. Alojamento em hotel, jantar 
e pernoite.

AMMAN – LOCAL DE ORIGEM
Café da manhã no hotel. Visita panorâmica de Amã com guia, traslado ao aeroporto para retorno ao seu ponto de origem.
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TERRA SANTA
TEL AVIV - NAZARETH
Saída da do seu local de origem e chegada ao aeroporto de Tel Aviv. Após a chegada, embarcaremos em ônibus 
luxo e partiremos para Galiléia, através da planície de Sharon. Chegada em Nazaré à noite. Alojamento em 
hotel, jantar e pernoite.

NAZARETH - TABOR - SEFFORIS
Café da manhã no hotel. Pela manhã saída para Tabor, a montanha das Sefforis, capital da Galiléia na época 
de Jesus: no sítio arqueológico encontram-se importantes achados judeus e cristãos. À tarde visita a Nazaré: 
Basílica da Anunciação, Igreja de San Giuseppe, Museu Franciscano, Fonte da Virgem.  Retorno ao hotel para 
jantar e pernoite.

LAGO DE GALLILEA
Café da manhã. Dia dedicado a visitar os lugares da vida pública de Jesus ao redor do lago da Galiléia. 
Chegaremos ao Monte das Bem-aventuranças, depois em Tabga, onde visitaremos as igrejas do Primado e da 
Multiplicação dos pães e peixes. Travessia do lago de barco e almoço. Em Cafarnaum, visitaremos as 
escavações da antiga cidade com a sinagoga e a casa de Pedro. No retorno a Nazaré, parada em Caná da 
Galiléia. Retorno ao hotel para jantar e pernoite.

NAZARETH - BETHLEHEM
Café da manhã no hotel. Saída para visita à caverna Elijah na basílica Stella Maris no Monte Carmelo. 
Continuação para a Judéia com parada no aqueduto Cesarea Marítima. Chegada em Belém e acomodação em 
hotel em quartos reservados. Almoço e a tarde visita dedicada a Belém com o Campo dos Pastores e a Basílica 
da Natividade. Jantar e pernoite.

JERUSALÉM
Café da manhã no hotel. Dia dedicado a Jerusalém. Pela manhã visita ao Monte do Templo, Parede de Oração, 
Bairro Judeu. Almoço e a tarde: igreja de Sant'Anna com a piscina Probática, Igreja da Flagelação com visita 
ao novo Museu Franciscano, Via Dolorosa e Basílica da Ressurreição com o Calvário e o Santo Sepulcro. 
Retorno ao hotel para jantar e pernoite.

JERUSALÉM
Café da manhã no hotel. Continuação da visita a Jerusalém. Pela manhã, os santuários do monte das 
Oliveiras, Santuário da Ascensão, gruta do Pai Nosso, Dominus Flevit, Basílica de Getzemani, tumba da 
Madonna, caverna da prisão. Almoço incluso e a tarde, o Sião Cristão com o Cenáculo, a Basílica da Dormição 
de Maria, Igreja de San Pietro in Gallicantu, Vale do Cedron. Retorno ao hotel para jantar e pernoite.

DESERTO DE JUDAH
Café da manhã no hotel, descida ao deserto de Judá: parada em Wadi el Qelt, onde sugerimos particularmente 
uma visita. Continue para Qasr el Yahud, memorial do batismo de Jesus: renovação das promessas batismais. 
Visita panorâmica de Jericó e almoço. À tarde, visita a Qumran onde foi encontrada nas cavernas a antiga 
Bíblia escrita à mão e parar no Mar Morto. Retorno ao hotel para jantar e pernoite.

BELÉM - TEL AVIV – SEU PONTO DE ORIGEM
Café da manhã no hotel. Visita ao Yad Vashem, Memorial do Holocausto e, posteriormente, visita aos 
santuários de Ein Karem que comemora a visita de Maria a Santa Isabel e o nascimento de São João Batista. 
Transferir no aeroporto de Tel Aviv para o retorno ao seu ponto de origem.
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TEL AVIV - NAZARETH
Encontro no aeroporto e saída para Tel Aviv. Após a chegada, saída para o Carmelo e visita à basílica de Stella 
Maris. Continuaremos para Nazaré. Alojamento em hotel: jantar e pernoite.

NAZARETH - LAGO DA GALILEIA
Café da manhã no hotel. Encontro com o guia e visita à Basílica da Anunciação e ao Museu Franciscano com 
as cavernas da aldeia cristã judaica. Saída para Tiberíades, na lagoa do mesmo nome. Almoço. Tarde 
dedicada aos lugares da vida pública de Jesus ao redor do lago da Galiléia: o Monte das Bem-aventuranças, 
Tabga, as escavações de Cafarnaum. Retorno ao hotel para jantar e pernoite.

NAZARÉ - GERASA - MONTE NEBO - PETRA
Café da manhã e saída para a Jordânia. Encontro com o guia jordaniano e continuação da visita ao local de 
Gerasa, a cidade romana helenística mais bem preservada de todo o Oriente Médio. Almoço. Continuação 
para o Monte Nebo, de onde Moisés viu a Terra Prometida antes de morrer, segundo a tradição. Continuação 
para Petra. Alojamento, jantar e pernoite.

PETRA - AMMAN
Café da manhã no hotel. Visita de Petra escavada no império de dois mil anos atrás. Pode ser alcançado 
através de um desfiladeiro estreito chamado "Siq", no final do qual aparecem os monumentos mais 
interessantes e mais bem preservados como a fachada do “Tesouro”, o túmulo dos Obeliscos, o teatro e a 
cidade baixa. Almoço dentro do local. À tarde saída para Amã. Alojamento, jantar e pernoite.

AMMAN - JERICÓ - JERUSALEM
Café da manhã. Pare em Madaba para visitar o mapa de mosaico bizantino que ilustra os lugares da Terra 
Santa em Madaba. Reentrada em Israel e almoço em Jericó. Visita ao sítio arqueológico de Qumram, em cujas 
cavernas muito antigas foram encontradas Manuscritos do Mar Morto. Pare em Qasr el Yahud, subindo as 
montanhas da Judéia, pare em Wadi el Qelt onde a visão panorâmica do deserto é particularmente 
impressionante. Chegada em Jerusalém. Alojamento, jantar e pernoite.

JERUSALEM - BETHLEHEM
Café da manhã no hotel. Visita da Esplanada das Mesquitas, Muro das Lamentações, Via Dolorosa e 
seguiremos para a basílica da Ressurreição com o Calvário e o Santo Sepulcro. À tarde, saída para Belém onde 
você poderá visitar a Basílica da Natividade e o Campo dos Pastores. No final, retorno ao hotel para jantar e 
pernoite.

JERUSALÉM
Café da manhã no hotel. Manhã dedicada ao Monte das Oliveiras: santuário da Ascensão, Pai Nosso, 
Dominus Flevit, caverna e basílica de Getzemani, tumba de Nossa Senhora. À tarde, visita do Christian Zion 
com o Cenáculo, a basílica da Dormição de Maria e a igreja de São Pedro in Gallicantu. No final, voltaremos 
para o hotel para jantar e pernoite.

JERUSALÉM - TEL AVIV - ITÁLIA
Café da manhã no hotel. Traslado ao aeroporto de Tel Aviv para seu retorno.
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LOCAL DE ORIGEM - MARIAZELL
Chegada a Mariazell, no coração da Estíria, a cerca de 870 metros de altura. Mariazell representa o 
coração mariano da Áustria e é um dos destinos de peregrinação mais populares da Europa Central. 
Alojamento, jantar e pernoite.

MARIAZELL
Café da manhã no hotel. Dia dedicado à descoberta do Santuário e da capela milagrosa, onde se 
encontra a venerada estátua românica da Madonna "Magna Mater Austriae", encerrada em um 
magnífico altar de prata. A história conta que em 1157 um monge sempre carregava consigo uma 
estátua da Madonna em madeira, esculpida por ele mesmo, e colocada para a veneração dos fiéis em 
uma pequena cela (ZELL) que na verdade, ele deu a MARIAZELL seu nome. A santidade de vida do 
monge, a presença da imagem e da fama sobre os milagres atribuídos a ele se espalharam por toda 
parte, atraindo cada vez mais peregrinos. Participação em serviços religiosos. Pensão completa no 
hotel.

MARIAZELL - HEINLINGENKREUZ - VIENA
Após o café da manhã, saída para Heiligenkreuz. Faça uma parada em Mayerling, onde o teatro de 
caça da morte misteriosa do arquiduque Rudolph e da baronesa Vetsera, posteriormente 
transformada em um mosteiro Carmelita. Continue para Heilingenkreuz e visite a abadia, fundada 
pelo Duque Leopoldo III de Babenberg, com o espetacular claustro com mais de trezentas colunas de 
mármore vermelho. Almoço incluso e seguiremos na excursão. Chegada a Viena e visão geral da 
cidade, famosa pelo Anel e seus palácios dos Habsburgos. Alojamento em hotel, jantar e pernoite.

VIENA
Café da manhã e dia inteiro dedicado a visitar Viena e seus museus: o Hofburg com o museu Sissi e 
o palácio principesco de Belvedere com seus esplêndidos jardins. Visita à Catedral de Santo Estêvão, 
um dos símbolos de Viena, cuja torre mais alta, de 137 metros, é visível de todas as partes da cidade, 
e da Igreja dos Agostinianos, onde Schubert conduziu sua Missa. Almoço incluso e a tarde, visita ao 
castelo de Schönbrunn. Retorno ao hotel para jantar e pernoite.

VIENA - MELK - KREMSMUNSTER - SALZBURGO
Após o café da manhã, saída para Melk e visita à Abadia Beneditina, uma das mais significativas do 
Barroco na Europa, localizada em uma esplêndida posição panorâmica sobre o vale do Danúbio. 
Continuação para Kremsmunster e visita à abadia beneditina, fundada em 777, um dos maiores 
complexos do gênero na Áustria. Almoço incluso e chegada a Salzburgo, acomodação em quartos 
reservados, jantar e pernoite.

SALZBURG
Após o café da manhã, visite o centro histórico com a Catedral, local de nascimento de Mozart, o 
cemitério monumental e passeio nos jardins Mirabell. Almoço incluso e a tarde, excursão a Hallein 
para a visita guiada à mina de sal, constituída por túneis e grutas em diferentes níveis comunicantes. 
Voltaremos para o hotel para jantar e pernoite.
Retorno ao seu local de origem -  Após o café da manhã, saída para o retorno ao seu local de origem. 
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LOCAL DE ORIGEM, ABADIA DE NOVACELLA, LINZ
Encontro dos participantes e saída em ônibus para visita à Abadia de Novacella. Almoço incluso e 
continuação da tarde para Linz com paradas apropriadas ao longo do caminho. Chegada à noite e 
acomodação, jantar e pernoite.

LINZ - CESKY KRUMLOV - PRAGA
Café da manhã no hotel. Saída para Cesky Krumlov e encontro com o guia e visita do centro histórico. Almoço 
em restaurante. À tarde, continuação para PRAGA, cruzando os pequenos povoados da Boêmia. Chegada e 
acomodação no hotel, jantar e pernoite.

PRAGA
Café da manhã no hotel. Dia dedicado a uma visita guiada pela cidade. Pela manhã visita ao Castelo 
(Hradcany), a Catedral de San Vito, a Basílica de San Giorgio, o Antigo Palácio Real e a Golden Lane. Á tarde 
descida à "pequena cidade" para visitar a praça de Mala Strana com seus palácios, igrejas e monumentos. 
Vale a pena visitar a igreja da Virgem Maria Vitoriosa que abriga o “Menino Jesus de Praga ". Almoço em 
restaurante. Do outro lado da Ponte Carlos, você chega à "cidade velha" com a praça da Câmara Municipal. 
Ao lado da torre da Câmara Municipal está o famoso relógio astronômico. Na praça estão a Igreja de Tyn, a 
"Casa do Sino de Pedra", o Palácio Kinsky, a Igreja de São Nicolau, local de nascimento de Franz Kafka. Ao 
finalizar, retorno ao hotel para jantar e pernoite.

PRAGA - KUTNA HORA - VELEHRAD
Café da manhã no hotel e saída para Kutna Hora. Visita guiada à vila e à igreja de Santa Bárbara. Almoço em 
restaurante. À tarde, saída para Zelena Hora para visitar a igreja de San Giovanni Nepomuk com a forma 
característica de uma estrela de 5 pontas. Chegada em Velehrad. Jantar e pernoite.

VELEHRAD - PANNONHALMA - BUDAPESTE
Café da manhã no hotel. Encontro com o guia e visita ao Mosteiro de Velehrad, um dos mais importantes 
destinos de peregrinação da República. No final, saída para Pannonhalma. Almoço em restaurante e visita 
guiada à maior abadia beneditina da Hungria. Chegada em Budapeste à noite. Jantar e pernoite no hotel.

BUDAPEST
Café da manhã no hotel. Dia dedicado à visita guiada à cidade que é dividida em duas pelo grande rio, as 
partes: Buda e Peste. Em Peste, visitaremos a Praça dos Heróis, o parque cívico de Varosliget, a Avenida 
Andrassy, a Ópera, a Basílica de Santo Estêvão. Almoço em restaurante. Passando em frente ao Parlamento, 
cruzaremos a ponte Margherita para chegar ao distrito de Buda com a imponente Fortaleza Varhegy, a Igreja 
do Rei Matias, o Bastione dei Pescatori e a cidadela, de onde desfrutaremos de uma ampla vista da cidade. 
Retorno ao hotel para jantar e pernoite.

Dia 7: BUDAPESTE - BALATON - MARIBOR
Café da manhã. Encontro com o guia e partida para Veszprem, local de coroação das rainhas húngaras. 
Caminharemos na fortaleza e continuaremos até Tihany. Almoço em restaurante. À tarde visita do famoso 
Mosteiro Beneditino fundado em 1055. No final, ao longo do Lago Balaton, entraremos na Eslovênia. 
Acomodação em hotel em Maribor, jantar e pernoite.

8º Dia: MARIBOR – LOCAL DE ORIGEM
Café da manhã. Saída para retorno ao seu local de origem, com parada para almoço em restaurante.
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