
ITÁLIA MONUMENTAL | 30 JUNHO A 6 JULHO 
 

Acompanhamento Espiritual por Sacerdote Católico 

ITINERÁRIO 
 
Dia 30/6 (Sex.) - LISBOA / ROMA / MONTECASSINO / NÁPOLES  
Comparência no aeroporto de Lisboa (em hora a indicar) e assistência nas formalidades de embarque por um representante 
da EMVIAGEM. Partida em voo de carreira regular TAP (TP834) com destino a Roma às 7h25. Chegada às 11h20, 
formalidades de desembarque, recolha de bagagem e assistência por um representante da agência no destino.  
 
Almoço em restaurante local. De tarde, viagem para Montecassino para visita da Basílica Beneditina, situada no topo de uma 
colina rochosa que também foi palco de batalhas da Segunda Guerra Mundial. No final da visita, continuaremos a viagem até 
Nápoles, onde à chegada faremos uma visita da cidade. Capital da Campânia, está disposta em anfiteatro e tem uma das 
baías mais belas do mundo. É conhecida mundialmente pela sua história, pelos monumentos do centro histórico que estão 
classificados como Património Mundial pela UNESCO, pela música e pela extraordinária beleza da natureza que a envolve. 
Nápoles foi também o berço da pizza. Chegada ao hotel. Alojamento e jantar. 
  
Dia 1/7 (Sáb.) - NÁPOLES / POMPEIA / CAPRI / NÁPOLES 
Pequeno almoço no hotel. Saída em transporte privado para visita às ruínas causadas pela erupção do vulcão Vesúvio em 79 
DC. Visita ao Santuário de Nossa Senhora de Pompeia, tido como o mais importante Santuário Mariano do sul da Itália. 
Transporte até ao cais de embarque de Nápoles, onde embarcaremos num ferry com destino à Ilha de Capri. Chegada e 
almoço em restaurante local. De tarde, faremos uma visita à ilha, com subida de teleférico do porto até a Piazzetta para 
visita. No final da visita, faremos a descida de teleférico, desta vez de regresso ao porto onde embarcaremos novamente no 
ferry com destino a Nápoles. Transporte para o hotel para jantar e alojamento.   
 
Dia 2/7 (Dom.) - NÁPOLES / SORRENTO / AMALFI / SAN GIOVANNI ROTONDO  
Pequeno almoço no hotel. Saída em transporte privado com destino a Amalfi, via Sorrento, uma cidade com uma vista 
privilegiada para a baía de Nápoles. Através das estradas que percorrem a magnífica Costa Amalfitana, chegaremos a Amalfi, 
Património Mundial da UNESCO. Visita panorâmica desta encantadora cidade, característica pelas suas escadarias ingremes, 
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ruas pequenas e estreitas e casas coloridas. Almoço em restaurante local.  De tarde, continuação da viagem até S. Giovanni 
Rotondo. Chegada ao hotel. Jantar e alojamento.   
 
Dia 3/7 (Seg.) - SAN GIOVANNI ROTONDO / CÁSSIA / ASSIS 
Pequeno almoço no hotel e inicio da visita da terra onde o Santo Padre Pio viveu grande parte da sua vida. Visita do 
Santuário dedicado ao Santo e dos pontos  de interesse ligados à sua vida. Partida para Cássia, lugar ligado a Santa Rita. 
Chegada e almoço em restaurante local. Visita do Santuário onde se encontra o corpo incorrupto da Santa, Canonizada em 
1900. Continuação para Assis, onde chegaremos para instalação no hotel, jantar e alojamento. 
 
Dia 4/7 (Ter.) - ASSIS / ROMA 
Pequeno almoço no hotel e visita da Basílica de Santa Maria dos Anjos, onde se encontra a Porciúncula e o Roseto (jardim 
das rosas sem espinhos), ligado à vida e morte de São Francisco de Assis. Subida até à cidade muralhada de Assis e almoço 
em restaurante local. Visita da imponente Basílica de São Francisco, onde repousa o corpo do Santo. Na Basílica superior, 
podemos admirar frescos de Giotto datados de 1296. Continuaremos a pé pelo centro histórico onde visitaremos a Igreja de 
Santa Clara. Saída para a cidade de Roma. Chegada e visita panorâmica da cidade, conhecida como “cidade eterna”, 
passando pelo Coliseu (exterior), os Fóruns Romanos e a Praça Veneza . Instalação no hotel, jantar e alojamento no hotel. 
 
Dia 5/7 (Qua.) - ROMA 
Pequeno almoço no hotel. Transporte para o Vaticano para assistir à Audiência Papal, com Sua Santidade o Papa (a 
reconfirmar). Almoço em restaurante local. Da parte da tarde, visita da Praça de São Pedro, onde poderemos admirar a 
beleza da sua Basílica. No interior da Basílica de S. Pedro, construída no local onde se encontrava o sepulcro do Santo, 
poderemos observar entre outras obras, a Pietà de Miguel Ângelo, o altar, que só é usado pelo Papa e que é feito em Bronze 
retirado do Panteão. Visita do Túmulo do Papa S. João Paulo II e dos Túmulos dos Papas. Visitaremos ainda os Museus do 
Vaticano e a Capela Sistina. Jantar no hotel. Após o jantar visita noturna da conhecida Roma Barroca, onde percorremos as 
ruas e praças desde o Panteão, à Praça Navona, rodeada por palácios barrocos até à Fonte de Trevi, a maior e mais famosa 
fonte de Roma. Regresso ao hotel e alojamento 
 
Dia 6/7 (Qui.) - ROMA / LISBOA 
Pequeno almoço no hotel. Visita da Basílica Santa Maria Maior, considerada a igreja mais antiga do Ocidente dedicada a 
Nossa Senhora e a Basílica de São João de Latrão, conhecida por abrigar a cátedra do bispo de Roma. Visita à Escada Santa, 
que nos recorda a subida de Jesus para o alto do pretório. Continuação para a Igreja de São Luís dos Franceses para visita da 
célebre pintura do Caravaggio da Vocação de São Mateus . Almoço em restaurante local. De tarde, visita da Basílica de São 
Paulo Fora de Muros, onde se encontra o túmulo de São Paulo debaixo do altar-mor da Basílica, descoberto no ano de 2002. 
O túmulo - que já em 390 se acreditava ser de São Paulo - tem inscrita a frase “Paulo Apostol o Mart” (Paulo apóstolo 
mártir).  
 
Em hora a indicar, transporte privativo para o aeroporto e formalidades de embarque assistidas por um representante da 
agência no destino. Partida em voo de carreira regular TAP (TP 843) para Lisboa à 20h15. Chegada pelas 22h25, formalidades 
de desembarque e recolha de bagagem.  
 
Final da viagem e dos nossos serviços. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Fim do Itinerário 

Inscrições até dia 30 de março de 2023 | Lugares Limitados 
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PREÇO E CONDIÇÕES PARTICULARES 
 
Mínimo de 35 participantes     .................................     1 690,00 €                                    
Mínimo de 30 participantes     .................................     1 750,00 €                                   Suplemento para  
Mínimo de 25 participantes     .................................     1 790,00 €                                   Quarto Individual     ……….     315€ 
 
SINALIZAÇÃO E PAGAMENTOS 
Até   90 dias da viagem - sinalização de 800€ (oitocentos euros) 
Até   60 dias da viagem - pagamento de 600€ (seiscentos  euros) 
Até   30 dias da viagem - pagamento final (restante valor, de acordo com o número mínimo de participantes inscritos) 
 
SERVIÇOS INCLUÍDOS 
• Passagem aérea em voo de carreira regular, com direito ao transporte de uma bagagem de porão até 23kg e uma peça de 

bagagem de mão até 8 kg; 
• Taxas de aeroporto, segurança e combustível (56,00€); 
• Circuito em autocarro de turismo com ar condicionado; 
• Estadia em hotéis de primeira categoria, em quarto selecionado com banho ou duche privado; 
• Refeições (menu fixo) de acordo com o presente programa de viagem, incluindo água às refeições; 
• Guia acompanhante durante o circuito no destino; 
• Visitas acompanhadas por guia local, conforme o presente programa de viagem; 
• Seguro de assistência em viagem, com cobertura de cancelamento e interrupção da viagem, cancelamento por circunstâncias 

inevitáveis e excecionais + seguro proteção COVID; 
• Taxas hoteleiras, serviços e IVA; 
• Mochila EMVIAGEM. 
 
SERVIÇOS NÃO INCLUÍDOS 
• Bebidas às refeições, refeições especiais e não mencionadas, gratificações a guias e motoristas, extras de carácter pessoal, 

bagageiros, despesas relacionadas com testes à COVID 19 e o que não esteja indicado no presente programa 
 
INSCRIÇÃO 
Para se inscrever nesta viagem deverá enviar para o email t.religiosoecultural@emviagem.pt uma digitalização do documento de 
identificação a utilizar na viagem, autorizando o uso dos dados pessoais, que visam em exclusivo a sua utilização para a compra de 
serviços turísticos, mencionando o destino e data da viagem a que se inscreve. Posteriormente, entraremos em contacto consigo. 
 
IDENTIFICAÇÃO 
Para esta viagem é obrigatório apresentar o Cartão de Cidadão com uma validade durante todo o período da viagem.  
 
ALTERAÇÃO DE PREÇOS 
• Taxas de aeroporto, segurança e combustível sujeitas a variações, podendo sofrer aumentos à data da emissão dos bilhetes.  
 
CONSIDERAÇÕES 
• Por força da situação atual, as visitas previstas no presente programa poderão estar condicionadas à disponibilidade do espaço, 

sofrer alterações ou até mesmo canceladas sem aviso prévio. 
• Será disponibilizado o programa, boletim de inscrição, condições gerais, apólice do seguro e a FIN pelo que, com a inscrição na 

viagem está implícito o conhecimento e aceitação das condições. 
• Ao viajar para um Estado-Membro da União Europeia, Islândia, Listenstaina, Noruega, Suíça e Reino Unido, saiba para que serve 

e como obter atempadamente o Cartão Europeu de Saúde - https://www.seg-social.pt/pedido-cartao-europeu-seguro-doenca 
 
POLÍTICA DE CANCELAMENTO 
Caso algum dos participantes queira desistir da viagem, pode fazê-lo até 90 dias antes da partida, sendo restituída a totalidade do 
montante entregue até ao momento. A menos de 90 dias, fica sujeito aos gastos que a anulação do contrato venha a dar lugar e 
ainda a uma percentagem que pode ir até 15% do preço da viagem contratada. Se não se confirmar o mínimo de participantes até 
à data de 90 dias antes da partida, reserva-se à agência o direito de cancelamento. 
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