
VIAGEM PARA FRANÇA E ITÁLIA 

 

1º DIA SÃO PAULO / BRASIL 

Apresentação à equipe da Liberty Viagens Operadora no aeroporto Internacional de 

Guarulhos/São Paulo, para embarque com destino a Lourdes. Jantar e pernoite a bordo do 

avião. 

2º DIA I TOULOUSE / LOURDES  

Chegada, recepção e  traslado ao Hotel. Tempo livre para descanso será servido o jantar no 

hotel, as 20:30 saída para o Santuários de Nossa Senhora de Lourdes para a procissão das velas 

e terço internacional. 

3º DIA I LOURDES / FRANÇA 

Após café da manhã celebração da Eucaristia presidido pelo Pe. em seguida visita ao Santuário 

de Nossa Senhora de Lourdes, Fonte Milagrossa, Igreja Subterrânea do São Pio X tem 

capacidade de 25.000 pessoas aonde tem alguns pertence do Papa João Paulo II Gruta de 

Massabielle, Casa de Bernadette e Calabouço, fazer a via sacra, tempo livre para nossas 

orações e compras jantar. À noite participação na Procissão das velas. 

4º DIA I LOURDES / PARIS (TREM DURAÇÃO 5h30’) / TREM 

Após café da manhã, traslado à estação de trem  para embarque no trem (rápido)  até Paris 

(incluí do serviço de maleteiros na saída de Lourdes e na chegada em Paris). Hospedagem e 

jantar no hotel. 

5º DIA I PARIS / PRAÇA CONCORDIA/ ARCO TRIUNFO / TORRE EIFFEL 

Após café da manhã saída aos principais pontos turístico da Capital Francesa (com guia local 

idioma português) para conhece os principais pontos turísticos   como Bairro de Montmartre 

(Sagrado Coração de Jesus),  Praça da Concórdia, Avenida dos Campos Elísios, Arco do Triunfo, 

Catedral de Notre Dame, Ópera, Torre Eiffel (ingresso incluído ao segundo andar), ao final do 

dia retorno ao hotel jantar. 

6º DIA I PARIS / MEDALHA MILAGROSA/ GALERIA LAFAYETTE  

Após café da manhã, saída para visita ao Santuário da Medalha Milagrosa, continuando  para 

Madaleine, Invalides, Galerias Lafayete no final do dia sugerimos (Opcional) conhecer o Palácio 

de Versalhes na charmosa cidade de Versalhes na França. Retorno ao hotel para jantar e 

descanso. 

7º DIA I PARIS / ROMA / ASSIS 

Em horário determinado traslado ao aeroporto internacional Charles De Gaulle / Paris para 

embarque com destino à Roma chegada no aeroporto internacional de Roma, recepção e 

viagem para Assis, hospedagem e descanso. 

8º DIA I ASSIS / BASILICA SÃO FRANCISCO DE ASSIS 

Após café da manhã e visita guiada à Basílica de São Francisco de Assis, (na cripta está o corpo 

de São Francisco de Assis, até hoje) veremos afrescos lindíssimos nas paredes onde conta a 

vida de Cristo, pintada por Giotto, um dos mestres da pintura italiana. Basílica de Santa Clara, 

ela foi morar lá, após ser inspirada pelas ideias de Francisco de Assis, de uma família rica, 

renunciou à sua fortuna para viver de uma forma simples, fundou a Ordem das Clarissas 

Celebração da Eucaristia. Retorno ao hotel e descanso. 



9º DIA I ASSIS / ROCCAPORENA / CASSIA / ROMA (88+7+138 km) 

Após café da manhã saída para Cassia, com uma parada em Roccaporena. Chegada em Cassia, 

um bonito povoado, aninhado nas montanhas, na Umbria, bastante conhecido por sua filha 

Santa Rita de Cássia, cujo corpo repousa na Basílica a ela dedicada, se conserva a Relíquia de 

um insigne Milagre Eucarístico ocorrido em 1330. Na Capela, debaixo do Tabernáculo, há uma 

caixa de cristal com os ossos do Beato Simone Fidati, que  esteve envolvido no Milagre 

Eucarístico, visita à Basílica de Santa Rita. Celebração Da Eucaristia 

Viagem para Roma. Chegada, hospedagem e descanso. 

10º DIA I ROMA / ITALIA / AUDIENCIA PAPAL (SE HOUVER) 

Após café da manhã, saída para o Vaticano, vamos participar da Audiência Papal (este evento 

pode não acontecer caso o Papa esteja fora de Roma ). À tarde Visita aos Museus Vaticanos, 

incluindo Capela Sistina e Basílica de São Pedro. Retorno ao hotel e descanso. 

11º DIA I ROMA / COLISEU/ FONTANA DI TREVI/ EXTRAMUROS 

Após café da manhã saída em direção ao Coliseu, Fontana di Trevi:  Vittorio Emanuelle, Piaza 

de Spagna, Panteão, Fórum Romano Circus Maximus,  Trastevere, Basílica de Santa Maria 

Maggiore, Basílica San Giovanni in Laterano, Igreja de Gesù, São Paulo Extramuros, A visita a 

uma dessas 4 Basílicas, junto a outras condições previstas no direito canônico, também pode 

te garantir a indulgência plenária. Depois retorno ao hotel e descanso. 

12º DIA I ROMA / SÃO PAULO 

Após café da manhã, tempo livre em horário determinada traslado ao aeroporto internacional 

de Roma para embarque com destino à São Paulo / Brasil Jantar e  pernoite a bordo do avião. 

13º DIA SÃO PAULO / BRASIL. 

Chegada ao aeroporto internacional de Guarulhos / São Paulo 

 

FIM DOS NOSSOS SERVIÇOS!  

 

SERVIÇOS INCLUSOS 

 Passagem aérea de ida e volta 

 Traslado nos hotéis e aeroportos 

 Hotéis categoria Luxo  

 Café da manhã e Jantar 

 Trem de Lourdes a Paris (1 mala por pessoa) 

 Passeios e ingressos do roteiro 

Gorjetas para motoristas e guias 

 Guias falando português 

 01 Representante da empresa durante toda viagem 

 Seguro viagem 

 Kit Liberty Viagens 

 

 

Não está Incluso 

 

 Almoços, lanches, refrigerante, frigobar nos hotéis e     compras pessoais. 



 Nada que não esteja listada como inclusa nas informações acima. 

 Telefonemas - lavanderia - despesas extras nos hotéis. 


