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Itinerário :

05.10.2016 – QUA. - 1º DIA – VILA NOVA DE ANHA / PORTO / ROMA/ ASSIS

Pela manhã, a hora e de local a indicar, transporte em autopullman ao aeroporto do Porto. Comparência

pelas 07h30. Cumprimento das formalidades de embarque, assistidas pelo guia Paxtur que acompanhará a

viagem, e partida às 09h30 para Lisboa. Chegada, mudança de avião e prosseguimento para Roma. Refeição

ligeira a bordo. Chegada ao aeroporto de Fiumicino prevista para as 15h50. Desembarque. Continuação

em autopullman para Assis. Chegada prevista para as 20h30. Jantar. Instalação e alojamento no hotel.

06.10.2016 – QUI. - 2º DIA – ASSIS / CÁSCIA / ROMA

Pequeno-almoço e almoço em Assis. Pela manhã visita da «Cidade Santa». Afinal, São Francisco e Santa

Clara, dois dos santos mais venerados pelos católicos, aqui nasceram fazendo do lugar um importante

ponto de peregrinação religiosa. Sobre as colinas do Monte Subasio, com cerca de 420 metros de altitude,

todas as suas estreitas ruas e vielas (nas qual predomina a pedra cor-de-rosa) parecem conduzir ao seu

coração espiritual, a Basílica de São Francisco. Outros dos locais que se destacam nesta cidade são: a

Basílica de Santa Clara (Santa Chiara), o Duomo di San Rufino, uma autêntica jóia do séc. XII, a Igreja de

San Damiano, situada na parte externa das muralhas de Assis. Logo após o almoço partida para Cáscia,

cidade natal de Santa Rita de Cássia nascida em 1381. O Santuário de Santa Rita, em Cascia, recebe

milhares de fiéis, todos os anos, principalmente em 22 de Maio no dia consagrado à santa cujo corpo

permanece intacto na cripta que lhe foi dedicada. Foi canonizada e depois declarada santa pelo Papa Leão

XIII em 1900. Muitos factos extraordinários e milagres de Deus são atribuídos à intercessão de Santa

Rita conhecida como a Santa das Causas Impossíveis. A cidade de Cascia, como todos os centros da

Umbria, é de origem muito antiga. Fundada antes do nascimento de Roma foi um centro romano de

grande importância. Desta fase se tem o esplêndido templo de Villa S. Silvestro. De destacar são também

as igrejas góticas de San Francesco e de Sant'Agostino, ambas edificadas no 1300. No final da visita

prosseguimento para Roma. Instalação, jantar e alojamento no hotel.

07.10.2016 – SEX. - 3º DIA – ROMA

Pequeno-almoço no hotel. Pela manhã, acompanhados de guia local, visitamos o coração da capital de

Itália, num passeio que nos leva às suas principais praças e avenidas, mas sem esquecer as ruas mais

estreitas, onde se esconde a ‘‘alma’’ da «Cidade Eterna». Em autocarro admiraremos o centro

histórico, passando pela Porta Maggiore até chegarmos à Piazza della Republica, em tempos o local das

termas romanas de Diocleciano. Seguindo pela Via Nazionale, uma das principais artérias do centro da

cidade, com arquitectura do sec. XIX, chegamos perto da Via dei Tritone, para continuar a nossa visita a

pé pelas ruas da capital: a romântica e mundialmente conhecida Fontana di Trevi, a Via del Corso,

síntese do glorioso passado de Roma e do seu frenético presente, a actual Câmara dos Deputados, o

Panteão, verdadeiro símbolo do cruzamento de épocas e culturas que se verificou nesta cidade. Daqui,

seguimos pelas estreitas ruelas em direcção ao rio Tibre, passando pelo Palácio Madama, actual sede do

Senado de Itália, chegando à ampla Piazza Navona, dominada pelo majestoso obelisco egípcio e pelas suas

exuberantes fontes barrocas. Almoço. De tarde prosseguimento das visitas com a Colina de Esquilino

onde poderemos admirar a Basílica de Santa Maria Maior, também conhecida como Basílica de Nossa

Senhora das Neves. Foi construída entre 432 e 440, e dedicada ao culto de Maria, Mãe de Deus.
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Prosseguimento para Scala Santa (Escada Santa) onde durante séculos peregrinos católicos subiram

de joelhos, em acto de penitência, as mesmas escadas (originalmente em Jerusalém) que Jesus várias vezes

subiu e desceu levado por Pilatos durante sua Paixão Dolorosa. Esse lugar sagrado, que é mantido pela

Ordem dos Passionistas, foi considerado por muitos Papas como o lugar mais santo na Terra. Depois

visita à Basílica de São João de Latrão, Catedral do Bispo de Roma (o Papa), considerada a "mãe” de

todas as igrejas do mundo. Como catedral da Diocese de Roma, contém o trono papal (Cathedra

Romana), o que a coloca acima de todas as outras igrejas, inclusive da Basílica de São Pedro. Finalizaremos

depois a visita com Via Appia, Regresso ao hotel. Jantar e alojamento. Ao fim da tarde transporte ao hotel.

Jantar e alojamento.

08.10.2016 – SÁB. - 4º DIA – ROMA

Pequeno-almoço no hotel e saída para visita ao coração da igreja Católica, uma cidade-estado dentro de

Roma – o Vaticano. Já na margem direita do Tibre passamos pelo Castelo Sant’Angelo até chegarmos

dentro das muralhas da cidade do Vaticano. Visita aos Museus Vaticanos, reconhecidos como

património único da Humanidade, Capela Sistina e interior da Basílica de São Pedro. Começaremos por

admirar os Museus Vaticanos, nos antigos palácios papais, o grande Pátio da Pinha, a Sala da Cruz, as

galerias (dos candelabros, das tapeçarias e dos mapas), a sala Sobiesky e da Imaculada, entrando finalmente

na Capela Sistina, obra-prima de Miguel Ângelo. Poderemos admirar os frescos, completamente

restaurados e de volta ao seu antigo esplendor, retratando o Génesis e o Juízo Final. Terminaremos com a

visita da Basílica de São Pedro, a maior basílica do mundo, cuja superfície ultrapassa os 15.000 metros

quadrados (e onde se encontra a mundialmente famosa escultura “Pieta”, também de Miguel Angelo) e da

Praça de São Pedro, centro da cristandade. Almoço. A tarde será dedicada a herança patrimonial da

«Roma Antiga» enquanto capital do Império Romano e enquanto centro religioso, onde a nova fé cristã

construiu os seus alicerces, propagando-se pelos quatro cantos do mundo. Atravessando de novo o Tibre

chegaremos à Piazza Venezia, um dos maiores espectáculos de monumentalidade no mundo. Seguindo pela

Via dei Fori Imperiali, encontramos o Colosseo, outro antigo pólo da herança romana famoso pelas brutais

lutas de gladiadores. Ainda nesta zona vemos o Arco de Constantino e o Circus Maximus.  Admiraremos

ainda a Basílica de São Paulo Extramuros, sepulcro do santo apóstolo com o mesmo nome, as catacumbas,

locais escuros e escondidos, refugio dos primeiros cristãos que chegaram a Roma, que, apesar de

impedidos de praticar a sua fé, se reuniam em comunidade para juntos prestarem culto a Jesus Cristo.

Estas catacumbas foram as “vias” pelas quais o cristianismo se propagou por Roma e pelo ocidente – foram

as igrejas e as habitações, os cemitérios e as fortificações dos primeiros cristãos. Ao fim da tarde

visitaremos ainda as Catacumbas de São Calisto, onde poderão visitar a Cripta dos Papas, nos quais se

encontram enterrados nove papas e vários bispos. Visita à Cripta de Santa Cecília, dedicada à jovem

Cecília, mártir cristã, cujo corpo foi aqui encontrado. Possibilidade ainda de observar os cinco cubículos

dos Sacramentos, assim chamados pelos seus frescos representando o Baptismo e a Eucaristia. Regresso

ao hotel ao fim da tarde. Jantar e alojamento.

09.10.2016 – DOM. - 5º DIA – ROMA / PORTO / VILA NOVA DE ANHA

Pequeno-almoço no hotel. Depois visita da Basílica de São Pedro, a maior basílica do mundo, cuja

superfície ultrapassa os 15.000 metros quadrados, e da Praça de São Pedro. No final, ao meio-dia,

assistência ao Angelus e à Benção de Sua Santidade o Papa Francisco, altura que este relembra
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aos católicos, mediante preces e orações, o momento da Anunciação . No final, transporte ao aeroporto

de Fiumicino. Assistência nas formalidades de embarque e viagem para Lisboa. Chegada, mudança de avião

e prosseguimento para o Porto. Desembarque e prosseguimento em autopullman até ao local de partida.

FIM DA VIAGEM E DOS NOSSOS SERVIÇOS

Número base participantes: 20 25 32 42

Preço por pessoa em quarto duplo 980,00 900,00 860,00 810,00

Suplemento para quarto individual 130,00 130,00 130,00 180,00

Notas:
1. Os preços mencionados foram calculados com base nas tarifas e câmbios em vigor à data de 25.05.2016

2. Conforme estabelecido no artigo 26º n.º 2 alínea b) do Decreto de Lei 209/97, de 13 de Janeiro, com a redacção do Decreto- Lei 263/2007 de

20 de Julho, regulador das Agências de Viagens e no que concerne às “Alterações do preço nas viagens organizadas” e ainda nas alterações

previstas no Decreto-Lei nº 199/2012, de 24 de Agosto, este itinerário pode sofrer alterações, até 1 mês antes da partida

O PREÇO INCLUI:

 Viagem aérea, em classe turística, de acordo com o descrito

 Transporte gratuito de 20 kg de bagagem p/ pessoa

 Transfer Aeroporto/Hotel / Aeroporto

 Instalação em quartos duplos com banho, hotéis de 4 **** em Roma e 3 *** em Assis

 Circuito em autopullman c/ ar condicionado

 Entradas nos Museu do Vaticano e Capela Sistina em Roma

 Todas as refeições mencionadas

 Taxas de Turismo, serviço e IVA

 Taxas de estadia em Roma

 Taxas de aeroporto em Portugal e Itália

 Um seguro Assistência em viagem (Acidentes e Doença)

 Um saco PAXTUR

 AS visitas de Roma orientadas por Guia Local

 Assistência durante toda a viagem prestada por um delegado da nossa Organização

PREÇO EXCLUI:
  Bebidas, telefonemas, lavagem de roupas e outros extras de carácter particular ou facultativo

Tel.: 223 392 710 ●
Fax.: 223 392 729 ●
Tlm.: 919 961 167 ●

Sede: Rua Formosa, 217 ●
4000 -251 Porto ●

Email : porto@paxtur.pt ● www.paxtur.pt
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