
   

 

COORDENAÇÃO E ACOMPANHAMENTO:  

DENIZE APARECIDA MARUM GUSMÃO 
SAÍDA 24/09/2022 – DURAÇÃO 16 DIAS 

 

ROMA – ASSIS – PERUGIA – GRECCIO – MONTE ALVERNE 
 

ROTEIRO 
 

01º DIA – 24/09/2022 (SABADO) - SÃO PAULO / ROMA  
Apresentação ao Aeroporto Internacional de São Paulo (Guarulhos) e encontro com 
representante Set Tours para assistência ao embarque em voo com destino à Roma. 
Jantar a bordo.  
 

02º DIA - 25/09/2022 (DOMINGO) - ROMA  
Café da manhã a bordo e jantar.  
Manhã: Chegada ao Aeroporto de Roma. Traslado em ônibus à Casa de 
hospedagem.  
Tarde: Tempo livre para descanso.  
Noite: Tempo livre.  
 

03º DIA - 26/09/2022 (SEGUNDA) - ROMA  
Café da manhã, almoço e jantar.  
Manhã: Saída para visitar as Basílicas de São João do Latrão e Basílica de Santa Maria 
Maior.  
Tarde: Saída para visitar as Catacumbas de São Calixto e Basílica de São Paulo fora 
dos muros  
Noite: Tempo livre  
 

04º DIA - 27/09/2022 (TERÇA) - ROMA  
Café da manhã, almoço e jantar.  
Manhã: Saída bem cedo para a Celebração Eucarística na tumba de São Pedro e em 
seguida visita à Basílica de São Pedro.  
Tarde: Saída para um passeio turístico: Praça Navona, Fontana di Trevi, Praça da 
Espanha, Praça Veneza, Coliseu.  
Noite: Tempo livre  
 

05º DIA - 28/09/2022 (QUARTA) - ROMA  
Café da manhã, almoço e jantar típico.  
Manhã: Café – Saída bem cedo para a Praça São Pedro para Audiência Pública do 
Papa Francisco.  
Tarde: Tempo livre. Sugerimos visitar o Museu do Vaticano e Capela Sistina (não 
incluído no pacote) ou para compras.  
Noite: Jantar no Restaurante típico em Trastevere  
 

06º DIA – 29/09/2022 (QUINTA) – ROMA / ASSIS  
Café da manhã, almoço e jantar.  
Manhã: Despedida da Casa - Saída para Assis chegando para o almoço na casa de 
Hospedagem.   
Tarde: Visita à Casa Paterna de São Francisco, Praça da Comuna - a Catedral de Assis 
(São Rufino), a casa Paterna de Santa Clara e Rocca Maggiore  
Noite: Tempo livre  
 

07º DIA – 30/09/2022 (SEXTA) – ASSIS / PERUGIA / ASSIS  
Café da manhã, almoço e jantar.  
Manhã: Missa na Tumba de São Francisco e logo após visita orientada na Basílica 
Inferior e Superior – Foto Oficial  
Tarde: Visita a Pian D´Arca (local histórico onde São Francisco acolhe os penitentes 
e cria a Ordem Terceira) – Celebração dos 800 Anos da OFS - Visita à cidade de 
Perugia, local onde São Francisco ficou preso.  
Noite: Tempo livre  
 

08º DIA – 01/10/2022 (SABADO) - ASSIS  
Café da manhã, almoço e jantar.  
Manhã: Oração da Manhã – Visita à Basílica Santa Clara, a Capela do Crucifixo de 
São Damião, (oração pessoal), visita à Cripta da Basílica onde se encontra o corpo de 
Santa Clara  

Tarde: Celebração do Despojamento no mesmo local em que São Francisco se 
despojou – Visita ao Santuário da Espoliação (igreja de Santa Maria Maior) 
Noite: Após o jantar, participação da Procissão Luminosa na Basílica Santa Maria dos 
Anjos  
 

09º DIA - 02/10/2022 (DOMINGO) ASSIS (DIA DE RETIRO) 
Café da manhã, almoço e jantar.  
Manhã e Tarde: Visita ao Eremitério do Cárceri no Monte Subásio – Celebração 
Eucarística no bosque - Dia de retiro (pranzo al sacco)  
Noite: Tempo livre 

 

10º DIA - 03/10/2022 (SEGUNDA) – ASSIS (TRANSITO DE SÃO FRANCISCO)  
Café da manhã, almoço e jantar.  
Manhã: Missa na capela da casa – Café – Tempo livre  
Tarde: Após o almoço participação da Cerimônia do Trânsito de São Francisco na 
Basílica Santa Maria dos Anjos, na Porciúncula, local onde São Francisco faleceu. 
Noite:  Tempo livre 
 

11º DIA - 04/10/2022 (TERÇA) - ASSIS (DIA DE SÃO FRANCISCO) 
Café da manhã, almoço e jantar.  
Manhã e Tarde: Missa na capela da casa – Café da manhã - Tempo livre para 
participar das festividades na cidade 
Tarde: Noite:   Tempo livre  
 

12º DIA - 05/10/2022 (QUARTA) ASSIS  
Café da manhã, almoço e jantar.  
Manhã: Celebração Eucarística na Porciúncula e visita à Basílica Santa Maria dos 
Anjos  
Tarde: Visita ao Conventinho São Damião  
Noite: Despedida da casa – Arrumar as malas - Despedida da cidade na Praça da 
Comuna 
 

13º DIA - 06/10/2022 (QUINTA) – ASSIS / GRECCIO  
Café da manhã, almoço e jantar.  
Manhã: Saída para o Eremitério de Greccio onde São Francisco criou o presépio – 
Hospedagem na casa Oasi Gesù Bambino  
Tarde: Celebração Eucarística do Natal e visita ao Santuário dos Presépios e 
Eremitério  
Noite: Confraternização de Natal – Arrumar as malas  
 

14º DIA - 07/10/2022 (SEXTA) – GRECCIO / MONTE ALVERNE  
Café da manhã, almoço e jantar.  
Manhã: Ssaída para o Monte Alverne – Hospedagem   
Tarde: às 15h participação do Ofício das Vésperas com os frades e Procissão  
Noite: Tempo livre 
 

15º DIA - 08/10/2022 (SABADO) - MONTE ALVERNE / ROMA / SÃO PAULO  
Café da manhã, almoço e jantar a bordo do avião.  
Manhã:  Missa na capela dos Estigmas - café da manhã – Tempo Livre para deserto 
e oração 
Tarde: Após o almoço, saída para Roma (Aeroporto Fiumicino) 
Noite: Embarque para São Paulo.  
 

16º DIA – 09/10/2022 (DOMINGO) - SÃO PAULO  
Café da manhã a bordo do avião.  
Chegada em São Paulo Aeroporto Internacional de Guarulhos.  
 

Fim de nossos serviços.  

 

“E como é estreito o caminho e apertada a porta, por onde se vai e se entra na vida, são poucos os que por aí passam e entram .... Mas 
felizes são aqueles a quem é dado andar por Ele e perseverar até o fim”. (TestCl 71,73) 



CONDIÇÕES ESPECÍFICAS DESTE ROTEIRO 
PREÇO INCLUI:  
Passagem aérea em classe econômica saindo de São Paulo / Hospedagem em Casas Religiosas / Traslados de chegada e saída / Ônibus de Turismo durantes os 
passeios / Passeio com guia local em Roma falando português ou espanhol (eventualmente) / Coordenadora durante todo roteiro (Sra. Denize Gusmão) / Taxas 
de Embarque e turismo / Refeições conforme citado no programa / Cartão de assistência ao passageiro (seguro viagem) / Gorjetas 
 
PREÇO NÃO INCLUI  
Documentação pessoal (passaporte) / Bebidas e refeições que não constem no programa e feitas fora do horário e cardápio do grupo / Passeios opcionais / 
Qualquer transporte dentro do Brasil. / Maleteiros / Extras de caráter pessoal (táxis, telefonemas etc.) / Tudo o que não estiver mencionado como incluído.  
 
NOTA DE RESPONSABILIDADE:  
A Set Tours atua neste roteiro como intermediária para pagamentos dos serviços terrestres na Itália, porém, não se responsabiliza pelas reservas de ônibus, 
hospedagens, refeições, passeios e taxas. Estes serviços foram reservados pela coordenação da viagem. É inteiramente responsabilidade da Set Tours: pagamentos, 
aéreo, seguro, jantar típico e guia local em Roma.  
 

PREÇO DO PACOTE POR PESSOA (AÉREO + TERRESTRE) - VALORES EM EUROS 

QUARTO DUPLO  3.000,00 

Número mínimo de passageiros para os preços acima  25 

Valores válidos para passageiros saindo de São Paulo (Guarulhos) - Outras cidades, favor consultar. 

CONDIÇÕES GERAIS 
 

1 - PREÇOS - Os preços foram calculados em EUROS e podem variar em função 
da data da cotação e /ou algum evento especial, bem como, quando for o caso 
em razão da variação ou aumentos autorizados pelas entidades competentes 
(exemplo: tarifas aéreas). Eles foram calculados para grupo mínimo de 25 
passageiros, indo e voltando nas datas deste folheto. Caso não se atinja o 
número necessário, o passageiro será informado da diferença de preço a ser 
complementada, dando ao passageiro a opção de desistência sem ônus. 
2 - AÉREO - Por tratar-se de tarifas promocionais para grupo, o passageiro ficará 
sujeito aos voos e datas do grupo conforme folheto. No entanto, a Agência se 
prontifica a consultar a Cia Aérea a disponibilidade e diferença de tarifa (caso 
haja) se ele desejar alterar a data de retorno. 
3 - EMISSÃO DE BILHETES - Os bilhetes aéreos serão emitidos tão logo o grupo 
se forme e a inscrição do participante no pacote autoriza a Agência a emitir o 
bilhete a qualquer momento sem prévia autorização. 
4 - DOCUMENTO NECESSÁRIO - Para brasileiros, passaporte válido no mínimo 
seis meses após término da viagem. Para estrangeiros além dos documentos 
acima é necessário RNE válido e original. 
5 - VISTOS E VACINAS - Neste roteiro, até o momento de confecção deste 
folheto, para portadores de passaporte brasileiro, não será necessário visto 
consular. Outras nacionalidades, favor consultar. Quanto a vacinas, será 
necessário comprovar duas doses contra o Covid19.  
6 - ALTERAÇÕES - Os horários de voos, tarifa aérea utilizada e os dias de visitas, 
estão sujeitos à alteração sem prévio aviso em função de eventuais 
acontecimentos alheios a nossa vontade. 
7 - INSCRIÇÃO E PAGAMENTOS - A inscrição será efetuada somente com o 
preenchimento da ficha de inscrição onde consta o contrato (fornecida pela 
agência) e pagamento da taxa de inscrição de € 200,00 (dedutível do valor total). 
O restante do pagamento deverá ser efetuado até no máximo um mês antes do 
embarque, diretamente em conta corrente da agência, em Reais (R$) ao 
CÂMBIO TURISMO DE VENDA do dia. Favor consultar o câmbio no dia do 
pagamento em nosso site www.settours.com.br ou pelo telefone 11 988130258. 
Em hipótese alguma será aceito outra moeda que não o real para pagamento 
desta viagem. 
8 - DIVISÃO DE QUARTOS - O passageiro que se inscrever sozinho, ficará em 
quarto duplo caso exista alguém na mesma situação. Se não houver outro 
passageiro para compartilhar o apartamento, ele será acomodado em quarto 
individual, devendo, portanto, pagar a diferença por este serviço (conforme 
preço indicado acima). 
9 - CONCORDÂNCIA - Ao efetuar a inscrição, o passageiro declara concordar com 
todos os termos e condições gerais deste folheto que atendem aos princípios do 
código de Defesa do Consumidor, sem prejuízo do previsto em Deliberação 
Normativo EMBRATUR 161/85, que regula as relações entre as agências de 
viagens e os usuários de seus serviços. 
10 - FRANQUIA DE BAGAGEM - Para todo o roteiro será permitida apenas uma 
mala por passageiro em virtude do bagageiro do transporte terrestre de no 
máximo 23 kg e 01 bolsa de mão de no máximo 07 kg. Caso ocorra excesso de 
bagagem será por conta do passageiro. A franquia de bagagem poderá ter 
alteração sem prévio aviso até a emissão do bilhete caso haja mudanças nas 
regras junto as cias aéreas. 
11 - CANCELAMENTO - Entende-se por cancelamento a desistência, voluntaria 
ou não, da viagem e/ou do serviço contratado, bem como alteração de datas. 
Solicitações de cancelamento de serviços contratados deverão ser feitas por 
escrito e as penalidades serão aplicadas segundo a antecedência com que forem 
comunicadas à Set Tours Viagens e Turismo. A Set Tours efetuará o reembolso 

calculado sobre o total efetivamente recebido, excetuando-se despesas 
administrativas e valores já pagos aos fornecedores. 
Na ocorrência de alguma das hipóteses mencionadas, serão deduzidas as 
seguintes despesas administrativas do valor total do pacote turístico, cujo prazo 
será contado da data do início da viagem, na seguinte proporção: 
- Com 30 (trinta) dias ou mais: 10% (dez por cento); 
- Com 29 (vinte e nove) dias até 21 (vinte e um) dias: 15% (quinze por cento); 
- Com menos de 20 (vinte) dias da data do início da viagem será aplicada a 
despesa administrativa de 20% (vinte por cento), bem como despesas ou 
penalidades cobradas por fornecedores de transporte aéreo, marítimo e 
rodoviário, receptivos, hotéis e outros serviços, devidamente comprovadas 
perante a EMBRATUR e autorizadas pela mesma, pois a Contratada é somente 
intermediária na contratação de serviços turísticos, dependendo de terceiros 
para sua efetiva execução. 
Ocorrendo desistência do turista, em qualquer fase ou etapa da viagem após 
seu início ou da não utilização de qualquer serviço confirmado, não haverá 
devolução de valores. 
Ocorrendo o cancelamento da viagem por parte da agência, o passageiro 
receberá o valor pago em reais, sem reajustes ou equivalência ao câmbio do dia. 
12 - FOLHETO SET TOURS N. 010/2022- Este folheto foi elaborado em 
agosto/2020 substituindo e anulando qualquer outro folheto deste grupo feito 
anteriormente. 
13 - FORMAS DE PAGAMENTO 
1ª Opção: À vista sem desconto. 
O participante poderá fazer o pagamento total da viagem até 40 dias antes do 
embarque, através de depósito bancário, conforme dados abaixo, ou então, 
solicitar um boleto para pagar em qualquer banco credenciado. 
2ª Opção: Parcelado sem juros nos meses que antecedem a viagem (parcela ao 
câmbio do dia do depósito). 
14 - DADOS BANCÁRIOS PARA DEPÓSITO 
Banco ITAU – Agência 0252 – Conta Corrente 82494-1 
Titular: Set Tours Viagens e Turismo Ltda. 
CNPJ 10521214/0001-67 
Obs. É fundamental que avise a agência quando depositar qualquer valor em 
nossa conta. 
 
 

INFORMAÇÕES 

DENIZE GUSMÃO (15) 991265374 
 

Responsabilidade Técnica, Informações e Reservas 

SET TOURS VIAGENS E TURISMO 
BRASIL 

João Álvaro - (11) 983123057 
Set Tours - (11) 988130258 

Maria Montalvam (Koio) - (11) 991607694 

joaoalvaro@settours.com.br / koio@settours.com.br  
 

WWW.SETTOURS.COM.BR 


