BEATIFICAÇÃO DO PADRE FRANCISCO JORDAN
PROGRAMA E ACOMODAÇÃO PARA OS PEREGRINOS
14 – 17.05.2021
Sexta-feira, 14.05.2021
Chegada ao aeroporto de Roma Fiumicino (FCO) e encontro com o guia turístico.
Translado à pousada ou hotel escolhido com ônibus privado e realização do ‘check in’.
O restante do dia e a noite serão livres.
Pernoite em Roma.
Sábado, 15.05.2021
Café da manhã na Pousada / Hotel.
Encontro com o guia turístico.
Transferência para a Basílica São João Laterano para a celebração da Beatificação do Padre Francisco Jordan.
No final da cerimônia, retorno para a pousada / hotel.
Tempo livre para almoço e programa para passeio pessoal.
Haverá a possibilidade de visitar a tumba de Padre Francisco Jordan na Casa General dos Salvatorianos, na
Via della Conciliazione, 51.
Às 18:30h translado da Pousada/Hotel (ou pequena caminhada à Igreja Santo Inácio de Loyola) para
Lungotevere para participar do Concerto musical em homenagem ao Padre Francisco Jordan.
No final do concerto musical, retorno à Pousada / Hotel.
Domingo, 16.05.2021
Café da manhã na Pousada / Hotel.
A parte da manhã é livre. Há a possibilidade de participar da “Oração do Angelus” com o Papa Francisco na
Praça São Pedro e ao mesmo tempo possibilidade de visitar a tumba do Padre Francisco Jordan.
À tarde, translado até em frente o Castelo Santo Ângelo. Procissão ao longo da Via della Conciliazione –
passando em frente a Casa Mãe dos Salvatorianos, em direção à Praça São Pedro.
Todo o grupo entrará na Basílica São Pedro em procissão por meio da porta principal, rezando e cantando.
Participação da Missa de Ação de Graças. No final da celebração o Papa Francisco irá dar uma bênção aos
peregrinos (se fará uma solicitação ao Papa para esta bênção).
No final da Santa Missa, procissão nos Jardins do Vaticano até à Gruta de Nossa Senhora de Lourdes.
No final dessas atividades no Vaticano, translado a um antigo restaurante de Roma para um jantar festivo
(com música ao vivo) para todos os participantes.
Depois do jantar, retorno à Pousada / hotel.
Segunda-feira, 17.05.2021
Café da manhã na Pousada / hotel e realização do ‘check out’.
Translado ao aeroporto em ônibus privado e vôo de regresso para casa.

CUSTO EM POUSADA RELIGIOSA SIMPLES; a maioria delas fecham às 23hs e estão localizadas a mais de
2 km do Vaticano
Custo por pessoa em quarto duplo para compartilhar: € 395,00 euros
Adicional para quarto individual: € 65,00 euros por pessoa, acrescentar ao valor acima.
Este valor inclui os serviços que seguem:
-

3 noites incluindo café da manhã em uma Pousada simples
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-

Taxas municipais
Translado do aeroporto para a Pousada, no dia da chegada
Translado da pousada para a Basílica São João Laterano e retorno
Translado da pousada para o Lungotevere para o Concerto Musical e retorno do concerto à noite
Translado da pousada para o Castelo Santo Ângelo
Translado do Vaticano até o restaurante para o jantar. Depois do mesmo, retorno à Pousada
Jantar festivo em um restaurante antigo de Roma
Translado da pousada ao aeroporto
Guia turístico durante toda a permanência em Roma
1 mochila, 1 lenço de pescoço e 1 livreto contendo todas as informações referentes a beatificação, a
história do Padre Francisco Jordan, a liturgia das Santas Missas e informações da cidade de Roma.

CUSTO EM UMA POUSADA (RELIGIOSOS) LOCALIZADA PRÓXIMO AO VATICANO (max. 2Km) FUNCIONA
COMO UM HOTEL
Custo por pessoa em quarto duplo para compartilhar: € 475,00 euros
Adicional para quarto individual: € 75,00 euros por pessoa, acrescentar ao valor acima.
Este valor inclui os serviços que seguem:
- 3 noites incluindo café da manhã na pousada
- Taxas municipais
- Translado do aeroporto para a pousada, no dia da chegada
- Translado da pousada para a Basílica São João Laterano e retorno
- Translado da pousada para o Lungotevere para o Concerto Musical e retorno do concerto à noite
- Translado da pousada para o Castelo Santo Ângelo
- Translado do Vaticano ao restaurante para jantar. Depois do mesmo, retorno à pousada
- Almoço festivo em um restaurante antigo de Roma
- Translado da pousada ao aeroporto
- Guia turístico durante toda a permanência em Roma
- 1 mochila, 1 lenço de pescoço e 1 livreto contendo todas as informações referentes a beatificação, a
história do Padre Francisco Jordan, a liturgia das Santas Missas e informações da cidade de Roma.

CUSTO EM UM HOTEL 4 ESTRELAS
Custo por pessoa em quarto duplo para compartilhar: € 555,00 euros
Adicional para quarto individual: € 135,00 euros por pessoa, acrescentar ao valor acima.
Este valor inclui os serviços que seguem:
- 3 noites incluindo café da manhã em um hotel 4 estrelas
- Taxas municipais
- Translado do aeroporto para o hotel, no dia da chegada
- Translado do hotel para a Basílica São João Laterano e retorno
- Translado do hotel para o Lungotevere para o Concerto Musical e retorno do concerto à noite
- Translado do hotel para o Castelo Santo Ângelo
- Translado do Vaticano a um restaurante para jantar. Depois do mesmo, retorno ao hotel
- Jantar festivo em um restaurante antigo de Roma
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-

Translado do hotel ao aeroporto
Guia turístico durante toda a permanência em Roma
1 mochila, 1 lenço de pescoço e 1 livreto contendo todas as informações referentes a beaticação, a
história do Padre Francisco Jordan, a liturgia das Santas Missas e informações da cidade de Roma.

PARA PARTICIPAR SOMENTE DOS EVENTOS RELACIONADOS A BEATIFICAÇÃO DO PADRE FRANCISCO
JORDAN
Custo por pessoa: € 170,00 euros
Este valor inclui os serviços que seguem:
- 1 mochila, 1 lenço de pescoço com a imagem do Novo Beato e 1 livreto contendo todas as
informações referentes a beatificação, a história do Padre Francisco Jordan, a liturgia das Santas
Missas e informações da cidade de Roma.
- Participação em todos os eventos relacionados a beatificação do Padre Francisco Jordan
- Tickets para a Beatificação e a Santa Missa com assentos reservados (a entrada é gratuita)
- Concerto Musical em honra ao Novo Beato na Basílica de Santo Ignácio, em Roma
- Jantar festivo com todos os participantes da Família Salvatoriana num restaurante antigo de Roma
- Assistência médica e turística bílingue durante sua permanência em Roma, no centro de atendimento
ao peregrino montado na Via dela Conciliazione, 51, Casa Mae dos Salvatorianos.
Ao que desejarem é possível solicitar pré-estadia e pós-estadia na cidade de Roma.

Contatar uma dessas Agências de Viagem
Na Alemanha
COURTIAL REISEN
Oranienstrasse 11
65604 Elz - Alemanha
Anke Schäufler
Tel. +49-6431-956118
aschaeufler@courtial-reisen.de

Nos Estados Unidos
PETER’S WAY TOURS
425 Broadhollow Rd#204
Melville NY 11747 - USA
Peter Bahou
Tel. +1-516-6051551
peterbahou@petersway.com

Na Itália e para todo o resto do mundo
COURTIAL INTERNATIONAL
Via Paolo VI, 29
00193 Roma - Itália
Helene Bachlechner
Tel. +39-06-68899545
dir@courtial-international.it
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