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ITÁLIA – ÁUSTRIA – ALEMANHA – REPÚBLICA TCHECA – OUTUBRO 2022 

 

DIREÇÃO ESPIRITUAL: PE. SANDRO PORTELA – OPÇÃO 3 

21 outubro – 6ª.feira – SÃO PAULO / ROMA 

Apresentação direta ao Aeroporto Internacional de São Paulo – Guarulhos, onde os representantes da 

Claudio Cardoso Viagens e Turismo, estarão recepcionando os passageiros para embarque com destino a 

Roma. 

22 outubro - sábado – ROMA 

Chegada, recepção e traslado ao hotel. Restante do dia livre para descanso. Jantar. 

23 outubro - domingo – ROMA 

Café da manhã. Pela manhã, tour panorâmico pela cidade, incluindo Coliseu (sem entrada), Foruns 

Romanos, Capitólio  e Praça Veneza. Ao meio-dia, estaremos na Praça de São Pedro para participação na 

Benção Papal (caso o Papa esteja em Roma). Após o almoço, visita à Basílica de São Paulo Extramuros e 

Basílica de São João de Latrão. Retorno ao hotel. Jantar. Após o jantar, sugerimos passeio opcional por 

Roma Iluminada e pelo centro histórico, incluindo: Fontana di Trevi, Praça Navona e Pantheon 

24 outubro – 2ª.feira - ROMA 

Café da manhã. Pela manhã, visita aos Museus do Vaticano, Capela Sextina e Basílica de São Pedro.  . 

Tarde livre.  Podemos fazer um passeio opcional a Cássia, onde visitaremos a Basílica de Santa Rita de 

Cássia, local também onde se encontra seu corpo incorrupto. Jantar. 

25 outubro – 3ª.feira – ROMA / ASSIS / SAN MARINO  

Café da manhã. Saída com destino a Assis, onde visitaremos a Basílica de São Francisco de Assis, um do 

principais santuários cristãos do mundo, local onde encontra-se enterrado São Francisco, Igreja de Santa 

Clara, a Igreja de Santa Maria dos Anjos e a Porciúncula. Após, seguiremos viagem até San Marino. 

Acomodação no hotel. Jantar. 

26 outubro – 4ª.feira – SAN MARINO / BOLOGNA / PÁDUA  

Café da manhã. Pela manhã, visita à Basílica de San Marino, é imensa, chega a ser meio desproporcional 

parar o tamanho da cidade, mas é linda por fora e por dentro. Continuação da viagem com destino a 

Bologna. Passeio panorâmico (com guia local) em Bolonha, chamada de “La dotta” (a culta, por abrigar 

uma das universidades mais antigas do mundo) e “La grassa” (a gorda, pela associação com massas e 

embutidos famosos no mundo todo). O tour inclui o monumental conjunto das praças Maggiore (com a 

Basílica de São Petrônio) e Piazza del Nettuno, duas torres medievais, palácios góticos e igrejas de várias 

épocas. Após o almoço, seguiremos viagem com destino a Pádua. Jantar. 
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27 outubro – 5ª.feira – PÁDUA / VENEZA / PÁDUA 

Café da manhã. Pela manhã, viagem até Veneza, onde embarcaremos em um vapor pelos canais de 

Veneza, para chegarmos ao centro da cidade. Visita aos principais pontos de Veneza. No final da tarde, 

retorno a Pádua, e visita à Igreja de Santo Antonio de Pádua, local onde se encontra sepultado o Santo.  

Veremos também algumas de suas relíquias Jantar. 

28 outubro – 6ª.feira – PÁDUA / INNSBRUCK / MUNIQUE  

Café da manhã. Viagem com destino a Innsbruck. À tarde visita panorâmica pelos principais pontos turísticos 

da cidade. Conheceremos esta cidade Austríaca, que é a capital do Tirol, o centro histórico, incluindo o 

famoso telhado de ouro, varanda do antigo palácio da família real, a rua Maria Teresa e a coluna de Santa 

Ana. Em horário oportuno, viagem com destino a Munique. Jantar. 

29 outubro – sábado –MUNIQUE  

Café da manhã. Pela manhã, faremos um passeio a pé pelo principal cartão postal da cidade, 

a praça Marienplatz (praça da Maria), a mais antiga da cidade. Nela fica a bela construção neo-gótica que 

é a sede da prefeitura de Munique, o Neues Rathaus. Diariamente às 11 h e ao meio dia há um espetáculo 

na sua torre principal – o Glockenspiel, um conjunto de sinos que tocam e bonecos que se movem durante 

a música, representando momentos na história da cidade. Dura cerca de 10 minutos.. 

Andar bate aquela fome e vontade de provar as tão famosas delícias típicas da Baviera. Aproveite para 

matar a vontade no Viktualienmarkt (Mercado dos Vitualhas). Além de provar delícias locais, você pode 

aproveitar para tomar uma cerveja no seu Biergarten (no inverno fica fechado) e comprovar o sabor e 

qualidade da cerveja alemã. Acomodação no hotel. Jantar. 

30 outubro – domingo – MUNIQUE / NUREMBERG  

Café da manhã. Após o café da manhã, faremos uma visita guiada dentro das muralhas da cidade nos 

séculos XV e XVI. Dentro das muralhas estão os principais pontos turísticos de Nuremberg. No final do dia, 

retorno ao hotel. Jantar. 

31 outubro – 2ª.feira – NUREMBERG / PRAGA  

Café da manhã. Saída para viagem com destino a Praga, para visita a uma das cidades mais encantadoras 

do mundo. O passeio inclui: Parte Velha com a Câmara, o Palácio Klementium, a igreja de Tin; Parte 

Nova com o Teatro Nacional, a Praça Venceslau, a Ponte Carlos (símbolo da cidade) e Mala Strána, seu 

bairro mais pitoresco com a igreja de São Nicolau. No final da tarde, acomodação no hotel. Jantar. 

01 novembro – 3ª.feira – PRAGA / BERLIM  

Café da manhã. Após o café da manhã, viagem com destino a Berlim. Após o almoço, visita da capital da 

Alemanha, que em 1989 brindou a sua unificação demolindo o “muro” que a separava em duas partes 

desde 1961. Destruída na II Guerra Mundial, Berlim é hoje a cidade mais importante da nação. A visita 

inclui: Kurfürstendamm, rua principal e coração da vida econômica e oficial da metrópole; Teatro da 

Ópera, Igreja de Gedächtniskirche, símbolo da cidade; Porta de Brandemburgo, Unter den Linden, 

Catedral (entrada), Parque Tiergarten e Alexanderplatz. Jantar. 

02 novembro – 4ª.feira – BERLIM / SÃO PAULO 

Em horário oportuno, traslado ao aeroporto para embarque com destino a São Paulo. 
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VALOR DO PACOTE TERRESTRE EM EURO POR PESSOA 

Apartamento duplo a partir de .......................................................... EU 4.000,00 

Suplemento para apto. individual....................................................... EU 1.683,00 

10 vezes no cartão de crédito  
 

Preço calculado para um mínimo de 20 passageiros viajando juntos           

Preço sujeito a alteração sem prévio aviso          

 

SERVIÇOS INCLUÍDOS 

• Hotéis categoria  turística superior 

• Refeições conforme programa 

• Ônibus de luxo com ar condicionado 

• Acompanhamento de um representante da agência e do Padre Sandro 

• Gorjetas aos guias e motorista 

• Visitas e entradas conforme programa  

• Guias locais falando português ou espanhol, 

• Seguro saúde, viagem e Kit viagem 
 

SERVIÇOS NÃO INCLUÍDOS 

•  Bilhete aéreo em classe econômica 

• Despesas de caráter pessoal, como, telefonemas, lavanderia, frigobar, etc 

• Refeições não previstas no programa e bebidas de modo geral 

• Despesas extras causadas por atrasos nos voos 

• Taxas de embarque e hoteleiras 

• Tudo o que não estiver como incluído 
 

DADOS PARA DEPÓSITO 

Banco Santander        

Agência 3829       

Conta corrente 13.003582-2      

CNPJ: 13.565.897/0001-42 

Cláudio Cardoso Viagens e Turismo Ltda 

 

DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA 

Passaporte válido pelo menos até 06 meses a contar da data de chegada da viagem, Maio de 

2023. 
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