
Peregrinação da Paróquia de São Pedro de Barcarena 

Peregrinação a Itália de grande profundidade espiritual abrangendo os locais 

ligados ao evangelista São Marcos, Santo António de Lisboa, Santa Bakhita, São 

Pio de Pietrelcina, São Miguel Arcanjo, São Bento São Pedro e São Paulo bem como 

o Santuário do Milagre Eucarístico de Lanciano e o da Casa da Sagrada Familia no 

Loreto. Roma, a audiência Papal e a descoberta de uma cidade única no contexto da 

história da nossa espiritualidade. 

 

1ºDia  –  10 julho – Lisboa – Veneza – Pádua  

Encontro no aeroporto duas horas ante da partida. Embarque em voo da Tap (TP864) pelas 07:00 com 
destino a Veneza, cidade de carácter único com os seus canais, pontes palácios e belas Igrejas. Visita da 
Praça de São Marcos, do Grande Canal da Ponte de Rialto e celebração Eucarística na Basilica de São 



Marcos, onde se guardam as relíquias do Santo e Evangelista. Continuação para a cidade de Pádua 
célebre no mundo pela presença de Santo António de Lisboa. Jantar e alojamento no hotel. 

 
2ºDia –  11 julho – Pádua – Schio – Assis  

Após pequeno-almoço visita da Basilica de Santo António monumento de grande monumentalidade, 
equivalente ao amor que a cidade tem pelo santo português destaque para as relíquias expostas. A visita 
de Pádua continua com a bela Praça de Prato della Valle. Continuação para Schio. Visita da Igreja da 
Congregação das Filhas da Caridade de Santa Madalena de Canossa, na qual se venera o corpo 
incorrupto da primeira santa africana, Josefina Bakita. A visita do museu dedicado a esta santa permite 
descobrir o caminho extraordinário feito da escravatura à santidade proclamada ao mundo por São João 
Paulo II. Alojamento e Jantar em Assis. 

 
3ºDia –  12 julho – Assis – Loreto – San Giovani Rotondo 

Após pequeno-almoço, visita da Basílica de Santa Maria dos Anjos, igreja mãe dos Franciscanos, 

associada ao início da ordem e à vida religiosa de São Francisco. Partida para Loreto, cidade referência, 

dado tratar-se da cidade onde se venera a Casa da Sagrada Familia, trazida de Nazaré, uma das 

principais relíquias para os católicos, visita da Basilica. Almoço. Continuação para San Giovani Rotondo e 

início da visita dos locais do Padre Pio, um dos maiores místicos de sempre da Igreja Católica, com 

destaque para a capela onde se expõe o seu corpo incorrupto. Jantar e alojamento no hotel. 

 

 

4ºDia –  13 julho – San Giovani Rotondo – Monte Sant’Angelo- San Giovani Rotondo 

Após pequeno-almoço continuação da visita dos locais do Padre Pio destaque para o Hospital, o museu e 

as igrejas onde São Pio confessava e celebrava. Almoço e partida para o Monte Sant’Angelo local onde o 

Arcanjo São Miguel apareceu pela primeira vez. Esta gruta, hoje igreja, foi consagrada pelo próprio Anjo o 

que a transforma num local muito especial. Jantar e alojamento em San Giovani Rotondo. 

 

5ºDia –  14 julho – San Giovani Rotondo – Cassino – Roma 

Após pequeno-almoço passagem pela bela região dos Apeninos. Visita do Monte Cassino. Este mosteiro 

pela localização única, pela sua história e por aqui se encontrar o túmulo de São Bento pode ser 

considerado como visita imprescindível. São Bento criou a primeira ordem religiosa no ocidente com 

repercussões culturais e espirituais a nível mundial. Visita do mosteiro. Almoço continuação para Roma 

jantar e alojamento. 

 

 

https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Congrega%C3%A7%C3%A3o_das_Filhas_da_Caridade_de_Santa_Madalena_de_Canossa&action=edit&redlink=1


6ºDia –  15 julho – Roma 

Após pequeno-almoço participação na audiência como o Santo Padre. Visita do Vaticano com destaque 

para Basilica de São Pedro com o túmulo de São João Paulo II, Praça de São Pedro. Pela tarde visita das 

basílicas papais de São João Laterão e de Santa Maria Maior. Visita panorâmica passando pelo famoso 

Coliseu, Circo Máximo bairro de Transtevere, Ilha Tiberina Jantar e alojamento no hotel. 

 

7ºDia –  16 julho – Roma 

Após pequeno-almoço, visita de locais emblemáticos de Roma como a Fontana de Trevi, a Praça Navona, 

a Praça de Veneza. Paragem em Tre Fontanne onde foi martirizado São Paulo. Em hora a indicar 

transporte para o aeroporto e embarque no voo TP 833 com destino a Lisboa e chegada prevista para as 

19:10. 

 

 

Mínimo de 35 Participantes 

Preço Por Pessoa em Quarto Duplo: € 1.295 |Suplemento em Quarto Individual: € 270 

 

A viagem inclui: Passagem aérea em classe económica para o percurso Lisboa / Veneza – Roma / 

Lisboa; Percurso em autocarro exclusivo para o grupo; Visitas e entradas conforme programa; 

Alojamento nos locais indicados no itinerário; refeições de acordo com o programa (desde o almoço 

do primeiro dia ao almoço do último); Seguro de Viagem; Acompanhamento por representante da 

Grandevasion.  

A viagem não inclui: Extras de caráter pessoal (telefonemas, lavandaria, etc..); bebidas às 

refeições; gratificações; bagageiros; serviços não mencionados no “valor inclui”. 

Bagagem: É permitida uma mala de porão por pessoa até 23 Kg e uma mala de mão até 8 kg (deverão ser 

tomadas em linha de conta as restrições existentes com bagagem de mão: líquidos, sprays, objetos cortantes…). 

Mais informações sobre bagagem no site da companhia aérea: www.flytap.com 

Documento Obrigatório para cidadão de nacionalidade portuguesa: Cartão de Cidadão com 

validade mínima de 6 meses.  

No caso de participantes menores de idade, não acompanhados pelos pais, deverão fazer-se 

acompanhar de documento de identificação, bem como autorização paternal para deslocação ao 

estrangeiro. 

CARTÃO EUROPEU DE SAÚDE DE DOENÇA (CESD): Recomendamos a obtenção do Cartão Europeu de 

Doença. O documento é emitido sem encargos para o titular diretamente nos serviços de atendimento da 

Segurança Social ou na página da Internet em www.seg-social.pt, através da Segurança Social Directa, com 

http://www.flytap.com/
http://www.seg-social.pt/


palavra-chave ou Cartão de Cidadão para acesso ao serviço (é necessário registo prévio). Mais informações do 

CESD no Portal da Saúde. Mais informações do CESD no Portal da Saúde: 

www.portaldasaude.pt/portal/conteudos/informacoes+uteis/saude+em+viagem/cartaoeuropeudesegurodoenca.h

tm 

 

SEGUROS: Informamos que em todas as nossas viagens está incluído um seguro base: 

https://drive.google.com/file/d/1enVB_n5BE9wE_am4wo_LE3WSDuaaQQga/view  

Caso pretenda, poderá também consultar os seguros opcionais, como segue: 

Seguro VIP – suplemento 35 € / por pessoa 

 https://drive.google.com/file/d/17KSWD9f40OuvLmXtgvXozXzqt5EYCoJc/view  

Seguro All Inn - suplemento 20 € / por dia / por pessoa  

https://drive.google.com/file/d/1USUWRzcFZQ-y9pE6Rh6ybVF6E8k9HFYE/view  

 

CANCELAMENTOS/ALTERAÇÕES: 

Em caso de cancelamento por parte do passageiro, existem as seguintes penalidades: 

Até 4 meses antes da partida     30 € 

Entre 4 meses até 61 dias antes da partida   80 € 

Entre 60 a 31 dias até à data da partida  250 € 

Entre 30 dias até à data da partida   a totalidade 

 

Muito Importante: Caso o passageiro consiga substituir o seu lugar cancelado por outro passageiro até 30 dias 

antes da viagem, não tem qualquer penalização. (Estas condições e penalizações poderão sofrer alterações, caso 

as mesmas sejam revistas por parte dos fornecedores). 

 

Agência de Viagens organizadora da Peregrinação 
 

GRANDEVASION Rua Nova de São Mamede, 17º A, 1250-172 Lisboa 

Tel: 21 387 64 77 |E-mail: comercial@grandevasion.pt / geral@grandevasion.pt 

Siga-nos no : SOULFRAGRANCE 

RNAVT Registo nº 2707 
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