
Italia – Roma, Vaticano e Assis  
 Lisboa  e Santuário de Nossa Senhora Fátima 

 

Saída: 06 de maio de 2023 

Organização, informações e inscrições: Tel: (11) 3257 9511 Whatshapp 11 95332 1919  
www.genesisturismo.com.br | genesis@genesisturismo.com.br 

 
 
1º dia 06 mai    sab São Paulo   
Apresentação no aeroporto internacional de 
Guarulhos e embarque com destino a: 
 
2º dia 07 mai   dom      Roma  
Chegada, recepção, e traslado. Acomodação. Jantar. 
 
3º dia 08 mai    seg      Roma 
Café da manhã. Roma Monumental: Praça e Basílica 
de São Pedro, deslumbrante Sede da Religião Católica, 
Praça Veneza, Fórum Romano, Coliseu (externo), Circo 
Mássimo e Via Nazionalle. Jantar. 
 
4º dia 09 mai    ter        Roma / Assis / Roma   
Café da manhã. Saída em direção a  Assis. Visitaremos  
à  Igreja  de  Santa Clara, à Praça da   Comuna,  à  
Basílica de São Francisco  e  a  Igreja  Santa Maria dos 
Anjos, onde se encontra a Porciúncula. Retorno a 
Roma . Jantar. 
 
5º dia 10 mai    qua      Roma 
Café da manhã. Traslado para o Vaticano para 
Audiência Pública Papal (se o Papa estiver em Roma).  
A tarde, Visita à Roma Cristã: Basílica de Santa Maria 
Maior, São João do Latrão, São Pedro in Vínculis e São 
Paulo Extra Muros.  Jantar. 
 
 
 

 
 
6º dia 11 mai  qui Roma/ Lisboa / Fátima  
Café da manhã. Em horário conveniente saída para 
aeroporto de Roma e embarque para Lisboa. Chegada 
traslado para Fátima. Recepção. Acomodação.  
 
7º dia 12 mai  sex Fátima  
Café da manhã. Visita ao Santuário de Fátima com a 
Basílica, a Esplanada, a Capelinha das Aparições e as 
Casas dos Videntes Lúcia, Jacinta e Francisco. Jantar.  
Possibilidade de Participação na procissão de velas.  
 
8º dia 13 mai sab  Fátima      
Café da manhã. Dia Dedicado a Celebração de Nossa 
Senhora de Fátima. Jantar.   
 
9º dia 14 mai  dom  Fátima/ Lisboa   
 Café da manhã. Saída com destino a Lisboa. Visita 
panorâmica da cidade: Praça Marquês de Pombal, 
Avenida da Liberdade, Praça do Rossio, Mosteiro dos 
Jerônimos, Monumento aos Descobrimentos, Baixa 
Pombalina, Rio Tejo e Torre de Belém.  
Em horário conveniente, traslado para o aeroporto e 
embarque com destino a: 
 
10º dia 15 mai seg  São Paulo 
Chegada e fim dos nossos serviços 
 
 
 

Preço à vista por pessoa aéreo e terrestre em dólares: 
Apto duplo US$ 3.495,00 + 220,00   taxas          Apto individual US$ 4.495,00 + 220,00  taxas 

 
 
 
 
 

 

NOSSO PREÇO INCLUI: 
*Passagem aérea em classe econômica com tarifa promocional para 
grupos indo e voltando na mesma data; 
*Hospedagem em hotéis de categoria turística (aptos disponíveis 
após às 16h00); 
*Refeições mencionadas no roteiro; 
*Traslados e passeios especificados no roteiro; 
*Guias locais falando português ou espanhol; 
*Guia acompanhante da Genesis Turismo à partir de 20 passageiros; 
*Seguro de viagem internacional; 
*Bagagem: 01 mala de porão de até 20 quilos e 01 mala de mão de até 
05 quilos; 
*Grupo de 20 passageiros. 
Roteiro elaborado em junho/22.  Sujeito a alterações em função da data 
de sua elaboração e/ou algum evento especial, bem como, quando for o 
caso, em razão de aumentos autorizados pelas entidades competentes. 
 

PREÇO NÃO INCLUI: 
* Refeições não mencionadas no roteiro; 
*Maleteiros; 
*Gorjetas para Guias e Motoristas; 
*Teste RT-PCR (COVID) obrigatório; 
*Certificado de vacinação completa (CONECT- SUS); 
* Formulário de saúde preenchido se obrigatório pelo país;  
*Taxas consulares e de fronteiras, despesas com despachante; 
*Despesas de caráter pessoal: telefonemas, bebidas, lavanderia 
*Passeios indicados como facultativos ou opcionais e ingressos 
*Excesso de bagagem; 
*Marcação de assentos com antecedência; 
 
 
 
 
 
 


