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Quem Somos
Rusconi Viaggi – Incoming nasceu em 1981 em 
Itália. Durante os anos cresceu tornando-se em 
um ponto de referência para muitas operadoras 
de turismo no mundo que desejam organizar 
grupos para Europa. 
Nossa numerosa equipe é constituida por profis-
sionais que têm um domínio excelente de vários 
idiomas para comunicar da melhor forma com 
todos nossos clientes no mundo. 
Rusconi Viaggi - Incoming colabora atualmente 
com operadoras de turismo de mais de 40 países 
no mundo. 
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Que Fazemos
Rusconi Viaggi – Incoming trabalha no turismo 
receptivo para grupos a medida em todo o con-
tinente europeu, com especialização em peregri-
nações, viagens culturais e viagens de incentivo. 
Cuidamos cada aspecto da viagem, partindo da 
cotização personalizada até a reserva de todos 
os serviços terrestres e a assistência diária quan-
do o grupo está viajando na Europa. 
Em qualidade de agência autorizada IATA desde 
mais de 30 anos podemos reservar e emitir bilhe-
tes aéreos de grupo para todos os trechos euro-
peus com qualquer companhia aérea, tanto as 
tradicionais como as de baixo custo.



Rusconi Viaggi 3

Nossa Equipe
A empresa Rusconi Viaggi foi fundada por o Sen-
hor Eliseo Rusconi, que com grande paixão, dedi-
cacão e profissionalismo permitiu que ao longo 
dos anos se tornasse em um ponto de referência 
sério e confiável para a organização de peregri-
nações e roteiros culturais em Europa. 

O departamento Incoming foi criado em 1997 
por seu filho Francesco Rusconi que ainda se 
ocupa da gerência, tentando preservar junto a 
seus irmãos Sara e Ettore os valores transmitidos 
por pai Eliseo. 

A equipe está formada por 30 funcionarios, pre-
parados e profissionais, que com gran entusia-
smo cada dia se dedicam a que cada grupo que 
viaja em Europa tenha uma experiência única e 
inesquecível.
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Em Rusconi Viaggi somos empenhados com o respeito ao meio ambiente e fazemos todo 
o possível para reduzir as emissões de carbono e outros gases contaminando a atmosfera:

-  A totalidade da energia que utilizamos em nossa empresa é de origem fotovoltaica, através 
os painéis solares instalados sobre o telhado da nossa empresa central;

-  Utilizamos no nossos tours ônibus Euro 6, os mais recentes e menos poluentes no merca-
do;

- Nosso sistema informático de gestão dos pedidos, das reservas, de todos os documentos  
de viagem e da contabilidade, nos permite ter todas as informações sempre a disposição 
em nosso arquivo digital, minimizando a necessidade de imprimir e a utilização de papel.
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Sabemos que uma empresa é formada sobre tudo por 
pessoas, por isso tentamos melhorar as condições de 
nossos funcionarios, tanto no escritório como na vida 
de cada dia, para elevar o nível de satisfação e de con-
sequencia o nível de eficiência também. 
Nosso esforço em este sentido permitiu que  ganhasse-
mos em 2016 o primeiro prêmio nacional para o “Wel-
fare Index PMI”.

Aqui no momento da entrega do prêmio em Roma, na 
frente do Ministro do Trabalho e do CEO do grupo se-
guros e banco GENERALI.
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Transporte Aéreo:
na qualidade de agência autorizada IATA (código 38203060) podemos reservar e emitir bilhe-
tes de grupo de todas as principais companhias aéreas. Temos vários contratos especiais com 
diferentes companhias devido ao número elevado de grupos que reservamos cada ano.

Trens:
podemos reservar e emitir bilhetes de trem de alta velocidade que conectam as principais 
cidades europeias e converteram-se num meio muito rápido e confortável para recorrer essas 
distâncias graças ao desenvolvimento da rede de trens dos últimos anos.

Transporte Marítimo:
reservamos também bilhetes de navio para trechos que tornam-se necessários em alguns tipos 
de roteiros na Europa, por exemplo para se deslocar entre os países que estão na beira do Mar 
Mediterrâneo.

Transporte de Ônibus:
nossos ônibus estão equipados com as mais modernas instalações, para oferecer a máxima 
comodidade a seus clientes.

Hotéis:
de acordo com as necessidades de cada grupo, podemos reservar diferentes categorias de 
hotéis (turista/casas religiosas 3***, primeira classe 4****, luxo 5*****). Temos contratos e ta-
rifas descontadas com muitos hotéis nas principais cidades europeias, para oferecer sempre a 
melhor relação qualidade-preço.

Restaurantes:
todos os restaurantes que reservamos são de excelente qualidade e adequados para grupos 
inclusive aquelos numerosos, tanto em termos de cardapio quanto em termos de espaço.

Atividades Especiais:
reservamos diferentes tipos de atividades extra como degustação de vinhos, degustações de 
produtos típicos (queijo, azeite, chocolate, etc.), aulas de cozinha, passeios de barco, bilhetes 
para espetáculos teatrais, e muito mais.
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Guias Acompanhantes:
todos os guias acompanhantes que colaboram conosco são profissionais com licença oficial 
da Comunidade Europeia. Além de ser pessoas  amáveis e sensíveis às exigências de um grupo, 
conhecem perfeitamente os destinos para visitar e contribuem ao bom êxito da viagem. Dispo-
mos de guias que falam várias línguas (inglês, espanhol, português, francês, alemão, italiano, 
etc.).

Guias Locais e Entradas:
pelas visitas das principais cidades contratamos os melhores guias locais do mercado e pre-
reservamos entradas a museus e monumentos com tarifas especiais para grupos.  

Missas Privativas:
pelos grupos de peregrinos que viajam com um Padre reservamos a Missa cada dia nas prin-
cipais igrejas e santuários.

Audiência Papal 
e Celebrações Especiais:
sem nenhum custo adicional, reservamos os bilhetes para atender a Audiência com o Papa 
nas quartas-feiras na Praça de São Pedro; igual fazemos para outros eventos especiais que se 
celebram no Vaticano (canonizações, beatificações, etc.)

Itinerários sob Medida::
nossa equipe está formada por profissionais que têm um domínio excelente de vários idiomas 
para comunicar da melhor forma com todos nossos clientes no mundo

Equipe Multilingue::
nossa equipe está formada por profissionais que têm um domínio excelente de vários idiomas 
para comunicar da melhor forma com todos nossos clientes no mundo. 

Assistência Telefônica::
fazemos todo o possível para que nossos clientes e seus grupos em viagem sintam-se seguros 
e tranquilos e nos dedicamos a fundo para que todos os roteiros tenham bom êxito.  Por isso, 
estamos disponíveis não somente durante o horário do escritório, porém também a todas horas 
graças a nosso número de emergência. 
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Itália e todo o continente europeu são destinos de milhões de 
peregrinos católicos cada ano. 
São muitissimos os lugares que lembram os Santos e as apa-
rições da Virgem Maria, como Lourdes, Fátima e Medjugorje, 
que são entre os Santuários Marianos mais visitados no mundo.
Nas páginas seguintes apresentamos alguns exemplos de pe-
regrinações que podemos organizar para grupos privativos de 
mínimo 15 pax.
Todos os programas que operamos podem incluir, além dos lu-
gares de peregrinação mais conhecidos, os santuários menores 
também. 
Claramente pomos uma atenção especial à eleição dos guias 
acompanhantes e dos guias locais, todos com sensibilidade e 
preparação para atender grupos de peregrinos católicos. 
Em Roma sempre reservamos para cada grupo de peregrinos 
os bilhetes para participar à Audiência pública com o Santo 
Padre nas quartas-feiras.
Quando tem um Padre no grupo reservamos a Santa Missa 
diária nos principais Santuários visitados durante a peregri-
nação.
Todos os programas são sob medida e podem ser totalmente 
personalizados de acordo com os pedidos e necessidades dos 
seus grupos.

Roteiros Religiosos
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Roma

Lanciano

Loreto

Cascia

Montecassino

Assisi
Orvieto
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1 - Itália

01 - ROMA
Chegada ao aeroporto de Roma e traslado ao hotel para jantar 
e pernoite. (D)

02 - ROMA 
Café da manhã. Dia inteiro de visita (com guia local) à “Cidade 
Eterna”: pela manhã a Basílica de São Pedro e os Museus Vati-
canos (incluindo a Capela Sistina); à tarde visitamos as Basílicas 
Maiores de Roma (Basílica de Santa Maria Maior e Basílica de 
São João de Latrão com a Escada Santa). Jantar e pernoite no 
hotel. (B,D)
 
03 - ROMA
Café da manhã. Hoje iremos até a Basílica de São Paulo Fora 
dos Muros para visita (com guia local) e também visitaremos 
as Catacumbas, lugar de sepultura dos primeiros cristãos. Tarde 
livre para atividades pessoais, passeios e compras. Jantar e per-
noite no hotel. (B,D)

04 - ROMA / ORVIETO / ASSIS (120 + 90 Km)
Café da manhã. Saída para Orvieto, onde visitaremos a magnífi-
ca Catedral e percorreremos as ruas estreitas desta que é con-
siderada uma das mais lindas cidades italianas, com sua arqui-
tetura medieval. Continuação a Assis, cidade de São Francisco 
para jantar e pernoite no hotel. (B,D)

05 - ASSIS / CÁSSIA / ASSIS (84 + 84 Km)
Café da manhã. Meio dia de visita (com guia local) desta ma-
ravilhosa cidade medieval, incluindo a Basílica de Santa Maria 
dos Anjos com sua Porciuncula e as Basílicas de São Francisco 
e Santa Clara.  À tarde, saída para Cássia onde visitaremos a 
Basílica de Santa Rita. Regresso a Assis para jantar e pernoite 
no hotel. (B,D)

06 - ASSIS / LORETO (137 Km)
Café da manha. Saída para Loreto onde visitaremos o Santuario 
da Santa Casa.  Alojamento, jantar e pernoite no hotel. (B,D)

07 - LORETO / LANCIANO / ROMA (181 + 242 Km)
Café da manhã. Traslado até Lanciano, onde visitaremos o San-
tuário do Milagre Eucaristico. Continuação para Roma para 
alojamento e jantar no hotel. (B,D)

08 - ROMA / SAÍDA
Café da manhã e traslado ao aeroporto de acordo com o vôo de 
regresso. (B)

ROMA

LORETO



Torino

Milano

Montichiari

Padova

Altotting
München
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EinsiedelnLuzern

Venezia
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2 - Itália, Alemanha e Suiça

SUIÇA

ALEMANHA

ITÁLIA

01 - MILÃO / TURIM (145 Km)
Chegada ao aeroporto de Milão e traslado a Turim para jantar e 
pernoite no hotel. (D)

02 - TURIM / MILÃO (145 Km)
Café da manhã. Visita (com guia local) dos lugares relacionados 
com a vida de Dom Bosco e visita a Catedral de Turim, onde se 
encontra guardada a Sabana Santa e aqui podremos ver uma co-
pia. Regresso a Milão para city tour (com guia local) visitando a 
Praça Duomo, o Teatro Scala, a elegante avenida Corso Vittorio 
Emanuele, etc. Jantar e pernoite no hotel. (B,D)

03 - MILÃO / MONTICHIARI / PADUA (107 + 134 Km)
Ápos café da manhã, proseguimos para Montichiari, onde em 
1947 Pierina Gilli teve uma visão da Virgem. Tempo livre a di-
sposição para ver o Santuário da Rosa Mistica antes de seguir 
para Padua. Chegada, jantar e pernoite no hotel. (B,D)

04 - PÁDUA / VENEZA / PÁDUA (49 + 49 Km)
Café da manhã. Tempo para visitar o centro de Pádua e a Basi-
lica de São Antonio, que contiene seus restos mortales. Conti-
nuação da viagem para Veneza para meio dia de visita panora-
mica (com guia local) da cidade, incluindo a Praça e a Basílica 
de São Marcos, a Ponte dos Suspiros etc. Regresso a Pádua para 
jantar e pernoite. (B,D)

05 - PÁDUA / MUNIQUE (510 Km)
Ápos café da manhã, seguimos para nosso próximo destino, 
Alemanha. Chegada em Munique visita panorâmica pela cida-

de (com guia local) passando por Castelo e parque Nymphem-
burg, a cidade Olimpica, a Catedral da Virgem (Frauenkirche) e 
a praça “Marienplatz”, centro geográfico e social de Munique 
desde sua fundação, hoje em dia dominada do Municipio de 
estilo neogótico, na qual torre ressoa diariamente o carilhão de 
Glockenspiel. Jantar e pernoite no hotel. (B,D)

06 - MUNIQUE / ALTOTTING / MUNIQUE (97+97 Km)
Café da manhã. Saída para visitar (com guia local) o maior San-
tuário Mariano do sul da Alemanha, chamado Altotting. Mais 
de um milhão de peregrinos recorrem a este lugar anualmente 
buscando a “Virgem Negra”, localizada na Capela da Graça. 
Regresso a Munique para jantar e pernoite no hotel. (B,D)
 
07 - MUNIQUE / WIES / LUCERNA (100 + 304 Km)
Café da manhã. Em nosso caminho até Lucerna, pararemos para 
visitar outro Santuário, a Igreja de Wies Kirche que é patrimo-
nio mundial pela UNESCO. Chegada em Lucerna e alojamento. 
Jantar e pernoite no hotel. (B,D)

08 - LUCERNA / EINSIEDELN / ZURIQUE  (57 + 40 Km)
Café da manhã e saída para Einsiedeln para visitar o Santuário 
Beneditino dedicado à Virgem Negra. Continuação a Zurique 
para jantar e pernoite no hotel. (B,D)

09 - ZURIQUE / SAÍDA
Café da manhã e traslado ao aeoporto de acordo com o vôo de 
regresso. (B)

VENEZA

PÁDUA
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3 - ItÁlia

01 - ROMA
Chegada ao aeoporto de Roma e traslado ao hotel para jantar e 
pernoite. (D)

02 - ROMA 
Café da manhã. Dia inteiro de visita (com guia local) à “Cidade 
Eterna”: pela manhã a Basílica de São Pedro e os Museus Vati-
canos (incluindo a Capela Sistina); à tarde visitamos as Basílicas 
Maiores de Roma (Basílica de Santa Maria Maior e Basílica de 
São João de Latrão com a Escada Santa). Jantar e pernoite no 
hotel. (B,D)

03 - ROMA / MONTECASSINO / SAN GIOVANNI RO-
TONDO (143 + 239 Km)
Café da manhã. Continuamos nossa viagem a San Giovanni Ro-
tondo com uma parada em Montecassino onde visitaremos a 
Abadia fundada por São Bento em torno do ano 529 d.C. Che-
gada em San Giovanni Rotondo e acomodação no hotel. Jantar 
e pernoite. (B,D)

04 - SAN GIOVANNI ROTONDO / MONTE SANT’ANGE-
LO / SAN GIOVANNI ROTONDO (25+25 Km)
Café da manhã. Visita aos lugares relacionados a São Pio. À tar-
de saída para o Monte Sant’Angelo e visita da Gruta de São 
Miguel Arcanjo, lugar onde muitos Papas se ajoelharam rezando 
para obter a proteção de São Miguel. Regresso a San Giovanni 
Rotondo para jantar e pernoite no hotel. (B,D)

05 - SAN GIOVANNI ROTONDO / LANCIANO / LORE-
TO (156+181 Km)
Café da manhã. Tempo livre pela manhã, logo após saída para 
Lanciano, onde visitaremos o Santuário do Milagre Eucarístico. 
Continuação a Loreto para acomodação no hotel. Jantar e per-
noite. (B,D)

06 - LORETO / CÁSSIA / ASSIS (146+84 Km)
Café da manhã. Depois de visitar o Santuário da Santa Casa, 
saída em direção de Assis com uma parada em Cássia onde vi-
sitaremos a Basílica de Santa Rita. Chegada em Assis e acomo-
dação no hotel. Jantar e pernoite. (B,D)

07 - ASSIS
Café da manhã. Meio dia de visita (com guia local) desta ma-
ravilhosa cidade medieval, incluindo a Basílica de Santa Maria 
dos Anjos e as Basílicas de São Francisco e Santa Clara. Resto 
do dia livre para atividades pessoais. Jantar e pernoite no hotel. 
(B,D)

08 - ASSIS / ROMA / SAÍDA (187 km)
Café da manhã e traslado ao aeroporto de Roma de acordo com 
o vôo de regresso. (B)

ASSIS

SAN GIOVANNI ROTONDO



FRANÇA

ESPANHA

PORTUGAL

Nevers

Paris
Lisieux

Paray
Le Monial

Avignon
Lourdes

Burgos

Santiago 
de Compostela

Fatima

Lisboa

4 - Portugal, Espanha e França

01 - LISBOA / FÁTIMA (127 Km)
Chegada ao aeoporto de Lisboa e traslado ao centro da cidade 
para visita panorâmica (com guia local) incluindo entre outros 
Bairro de Alfama, Torre de Belém e Mosteiro dos Jerônimos. 
Continuação para Fátima para jantar e pernoite. (D)

02 - FÁTIMA
Café da manhã. Tempo para visitar Fátima onde em 1917 a Vir-
gem apareceu 6 vezes a três meninos (Lucía, Jacinta e Francisco) 
e para as atividades religiosas e do Santuário. À noite, possibi-
lidade de participar da Procissão das Velas. Jantar e pernoite no 
hotel. (B,D)

03 -  FÁTIMA / SANTIAGO DE COMPOSTELA (419 Km)
Apos café da manhã, saída em direção a Santiago de Compo-
stela, um dos mais importantes destinos religiosos da Espanha. 
Chegada e alojamento. Jantar e pernoite no hotel. (B,D)

04 - SANTIAGO DE COMPOSTELA
Café da manhã. Visita panorâmica (com guia local) passando 
pela Praça do Obradoiro, onde ficam o edifício do Colégio San 
Jerônimo, o Palácio Rexoi, o Palácio Jelmirez, o Parador de los 
Reyes Católicos e a Catedral de Santiago, onde chegam diaria-
mente inúmeros peregrinos vindos das famosas peregrinações 
do caminho de Santiago. Acomodação no hotel, jantar e per-
noite. (B,D)

05 - SANTIAGO DE COMPOSTELA / BURGOS (505 Km)
Apos café da manhã, saída para Burgos onde faremos uma visita 
(com guia local) incluindo a linda Catedral. Jantar e pernoite no 
hotel. (B,D)

06 - BURGOS / LOURDES (408 Km)
Apos café da manhã, continuamos nossa viagem para Lourdes. 
Chegada e acomodação. Possibilidade de participar da Pro-
cissão das Velas. Jantar e pernoite no hotel. (B,D)

07 - LOURDES 
Café da manhã. Dia para visitar (com guia local) o Santuário 
da Nossa Senhora de Lourdes: a Basílica, a Cripta, a Gruta das 
Aparições, os Banhos termais, a Esplanada, a casa de Bernadete 
Soubirous “O Moinho de Boly”, onde se pode ver no primeiro 
andar o quarto onde nasceu Bernadete. À noite novamente se 
poderá participar da Procissão das Velas. Jantar e pernoite no 
hotel. (B,D)

12 Exemplos de Peregrinações
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SANTIAGO DE COMPOSTELA

AVIGNON

08 - LOURDES / AVIGNON (499 Km)
Café da manhã. Saida em direção de Avignon, a cidade dos 
Papas, onde visitaremos (com guia local) o Palácio e a Ponte de 
Saint Benezet. Jantar e pernoite no hotel. (B,D)

09 - AVIGNON / PARAY LE MONIAL (360 Km)
Café da manhã. Saída até Paray Le Monial, para visitar o San-
tuário do Sagrado Coração de Jesus. Jantar e pernoite no hotel. 
(B,D)

10 - PARAY LE MONIAL / NEVERS / PARIS (113 + 244 Km)
Café da manhã. Em seguida saída para Nevers para visitar o 
convento de Saint Gildard, onde está exposto o corpo de Santa 
Bernadete. Prosseguimento para Paris. Alojamento e jantar no 
hotel. (B,D)

11 - PARIS
Café da manhã. Dia inteiro de visita panorâmica (com guia lo-
cal) à cidade Luz, iniciando com Santa Missa na Capela de San-
ta Catarina Labouré, visita a São Vicente (Medalha Milagrosa), 
Catedral de Notre Dame,  Palácio dos inválidos com o túmulo 
de Napoleão, Torre Eiffel, Arco do Triunfo, Champs Elisées e Sa-
cre Coeur. Jantar e pernoite no hotel. (B,D)

12 - PARIS / LISIEUX / PARIS (200 + 200 Km)
Café da manhã e saída para Lisieux, cidade típica da verde Nor-
mandia, importante centro de peregrinação onde se venera a 
Santa Teresinha do Menino Jesus. Tempo livre para visitas re-
ligiosas. Regresso a Paris para jantar e pernoite no hotel. (B,D)

13 - PARIS / SAÍDA
Café da manhã. Traslado ao aeroporto de acordo com o vôo de 
regresso. (B)

Exemplos de Peregrinações
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5 - Terra Santa e Itália

ISRAEL

Tel Aviv

Nazaret

Jerusalen

Tiberiades

01 - TEL AVIV / NAZARÉ (100 Km)
Chegada ao aeroporto de Tel Aviv. Traslado com ônibus de 
luxo a Nazaré (ou Tiberíades). No percurso, parada em Cesárea 
Marítima para uma visita ao Monte Carmelo, incluindo a cele-
bração da Santa Missa no convento de Stella Maris. Chegada e 
acomodação no hotel. Jantar e pernoite. (D)

02 - NAZARÉ
Café da manhã. Pela manhã visita a Caná e Nazaré, lugares que 
lembram a infância de Jesus: a Basílica da Anunciação, Igreja de 
São José, Sinagoga, Fonte da Virgem Maria. À tarde, excursão ao 
Monte Tabor. Jantar e pernoite no hotel. (B,D)

03 - NAZARÉ / TIBERÍADES / NAZARÉ (35+35 Km)
Café da manhã. Dia inteiro de excursão ao lago de Tiberíades. 
Visitaremos os lugares mais importantes da pregação de Jesus; 
Magdala, o Monte das Beatitudes, Tabgha, Cafarnaúm e o Me-
morial de São Pedro, a Sinagoga e as escavações arqueológicas. 
Cruzaremos o lago de barco. À tarde continuação para Banias, 
na fonte do rio Jordão. Jantar e pernoite no hotel. (B,D)

04 - NAZARÉ / JERUSALÉM (150 Km)
Café da manhã. Percorreremos a rodovia em direção do San-
tuário da Visitação em Ein Karem. Chegada em Belém e logo 
depois visita ao Campo dos Pastores e à Basílica da Natividade. 
Jantar e pernoite no hotel. (B,D)

05 - JERUSALÉM
Café da manhã. Dia inteiro dedicado à visita das duas Montan-
has: Monte das Oliveiras, Ascensão, Dominus Flevit, Getsêmani 
e Basílica da Agonia. À tarde, Monte Sion com o Cenáculo e a 
Catedral da Dormição. Jantar e pernoite no hotel. (B,D)

06 - JERUSALÉM 
Café da manhã. Visita ao Muro das Lamentações, Santa Ana, 
Flagelação, Litostroto e Via Dolorosa. Visita ao Santo Sepulcro e 
tempo livre para rezar. Jantar e pernoite no hotel. (B,D)

07 - JERUSALÉM 
Café da manhã. Excursão ao Deserto de Judá, Mosteiro Wadi 
Kilt, São Jorge Kosiba. Logo a Qumran, Mar Morto. Visita a uma 
das mais antigas cidades no mundo, Jericó, e ao Monte da Ten-
tação. No percurso de regresso a Jerusalém, visita a Betânia. 
Jantar e pernoite no hotel. (B,D)

Roma
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08 - JERUSALÉM / TEL AVIV / ROMA / ASSIS 
(70 Km + vôo + 187 Km)
Café da manhã no hotel. Santa Missa em Emmaus e traslado ao 
aeroporto de Tel Aviv para o vôo para Roma. Chegada e trasla-
do do aeroporto de Roma para  Assis. Acomodação no hotel. 
Jantar e pernoite. (B,D)

09 - ASSIS / CÁSSIA / ASSIS (84 + 84 km) 
Café da manhã. Meio dia de visita (com guia local) desta ma-
ravilhosa cidade medieval, incluindo a Basílica de Santa Maria 
dos Anjos com suas Porciuncula e as Basílicas de São Franci-
sco e Santa Clara.  À tarde, saída para Cássia onde visitaremos 
a Basílica de Santa Rita. Regresso a Assis para jantar e pernoite 
no hotel. (B,D)

10 - ASSIS / ORVIETO / ROMA (90 + 120 km)
Café da manhã. Saída para Orvieto, onde visitaremos a ma-
gnífica Catedral e percorreremos as ruas estreitas desta que é 
considerada uma das mais lindas cidades italianas, com sua 
arquitetura medieval.  Continuação a Roma para jantar e per-
noite no hotel. (B,D)

11 - ROMA
Café da manhã. Dia inteiro de visita (com guia local) à “Cidade 
Eterna”: pela manhã a Basílica de São Pedro e os Museus 
Vaticanos (incluindo a Capela Sistina); à tarde visitamos as 
Basílicas Maiores de Roma (Basílica de Santa Maria Maior e 
Basílica de São João de Latrão com a Escada Santa). Jantar e 
pernoite no hotel. (B,D)

12 - ROMA
Café da manhã. Hoje iremos até a Basílica de São Paulo Fora 
dos Muros para visita (com guia local) e também visitaremos 
as Catacumbas, lugar de sepultura dos primeiros cristãos. Tarde 
livre para atividades pessoais, passeios e compras. Jantar e 
pernoite no hotel. (B,D)

13 - ROMA / SAÍDA
Café da manhã e traslado ao aeroporto de acordo com o vôo 
de regresso. (B)
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6 - Itália, Croácia, Bósnia, França, Espanha 
      e Portugal

01 - ROMA
Chegada ao aeoporto de Roma e traslado ao hotel para jantar e 
pernoite.  (D)

02 - ROMA 
Café da manhã. Dia inteiro de visita (com guia local) à “Cidade 
Eterna”: pela manhã a Basílica de São Pedro e os Museus Vati-
canos (incluindo a Capela Sistina); à tarde visitamos as Basílicas 
Maiores de Roma (Basílica de Santa Maria Maior e Basílica de 
São João de Latrão com a Escada Santa). Jantar e pernoite no 
hotel. (B,D)

03 - ROMA / CÁSSIA / ASSIS (138 + 84 Km)
Café da manhã. Saída em direção Assis com uma parada em 
Cássia, cidade natal de Santa Rita, onde visitaremos o convento 
e túmulo da Santa. Chegada em Assis para jantar e pernoite no 
hotel. (B,D)

04 - ASSIS / LORETO / ANCONA / SPLIT (137+30 Km + ferry)
Café da manhã. Depois da visita (com guia local) desta mara-
vilhosa cidade medieval (Basílica de Santa Maria dos Anjos e as 
Basílicas de São Francisco e Santa Clara), sairemos para Loreto 
para visitar o Santuário da Santa Casa. Continuação a Ancona, 
onde pegaremos o ferry que nos levará a Croácia. Jantar e noite 
a bordo. (B,D)

05 - SPLIT / MEDJUGORJE (140 Km)
Café da manhã. Desembarque no porto de Split e traslado de 
ônibus a Medjugorje. Chegada e acomodação. Começo das ati-
vidades religiosas. Jantar e pernoite no hotel. (B,D)

06 - MEDJUGORJE 
Café da manhã. Dia inteiro dedicado às atividades religiosas. 
Iniciaremos subindo ao Podbrdo ou Monte das Aparições, onde 
o 24 de Junho de 1981 Nossa Senhora com um menino nos 
braços apareceu a 6 jovens paroquianos e segue aparecendo e 
dándo-nos suas mensagens. Se poderá subir ao monte Krizevac 

(Monte da Cruz) e encontrar os Videntes (se possível). Jantar e 
pernoite no hotel. (B,D)

07 - MEDJUGORJE / VENEZA (740 Km)
Café da manhã. Pela manhã dizemos “até breve a Medjugorje” 
e empreendemos viagem ao largo da costa croata admirando as 
lindas paisagens e as águas azuis do mar adriático na nossa rota 
até Veneza. Chegada ao final da tarde, acomodação no hotel. 
Jantar e pernoite. (B,D)

08 - VENEZA / PÁDUA / MONTICHIARI (49 + 134 Km)
Café da manhã. Meio dia de visita panorâmica da cidade (com 
guia local) incluindo a Praça e a Basílica de São Marcos, a Ponte 
dos Suspiros etc. Saída até Pádua, antigo assentamento romano 
e hodierno centro de peregrinação para venerar os restos de 
Santo Antônio que apesar de nascer em Lisboa, morreu nesta 
cidade. Continuação a Montichiari, pequena cidade ao norte 
de Itália, onde em 1947 Pierina Gilli teve uma visão da Virgem. 
Alojamento. Tempo livre a disposição para recorrer o Santuário 
da Rosa Mística. Jantar e pernoite no hotel. (B,D)

ESPANHA
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09 - MONTICHIARI / ARENZANO / NIZA (245+169 Km)
Café da manhã. Saída em direção do Mar Mediterrâneo para fa-
zer um bonito percurso. Parada em Arenzano onde visitaremos 
o Santuário do Menino Jesus de Praga e continuação para Niza. 
Situada entres as cidades francesas de Cannes e Montecarlo, 
Niza é a reliquia da Costa Azul, núcleo da Riviera Francesa. 
Jantar e pernoite no hotel. (B,D)

10 - NIZA / AVIGNON (262 Km)
Café da manhã. Saída em direção de Avignon, cidade dos Papas, 
onde visitaremos (com guia local) o Palácio e a Ponte de Saint 
Benezet. Jantar e pernoite no hotel. (B,D)

11 - AVIGNON / LOURDES (499 Km)
Café da manhã. Saida cedo na manhã ao largo da Costa Azul 
seguindo até Nimes, Montpellier e Beziers até chegar a Lourdes. 
Acomodação. A noite, possibilidade de partecipar na Procissão 
das Velas. Jantar e pernoite no hotel. (B,D)

12 - LOURDES
Café da manhã. Dia para visitar (com guia local) o Santuário 
da Nossa Senhora de Lourdes: a Basílica, a Cripta, a Gruta das 

Aparições, os Banhos termais, a Esplanada, a casa de Bernadete 
Soubirous “O Moinho de Boly”, onde se pode ver no primeiro 
andar o quarto onde nasceu Bernadete. À noite novamente se 
poderá participar da Procissão das Velas. Jantar e pernoite no 
hotel. (B,D)

13 - LOURDES / GARABANDAL (473 Km)
Café da manhã e saída até San Sebastian de Garabandal, onde 
poderemos visitar o Santuário e partecipar ao programa espi-
ritual do lugar: Santa Eucarestia, Via Crucis, Santo Rosario e 
oracões em os Pinos onde a Virgem apareceu. Jantar e pernoite 
no hotel. (B,D)

14 - GARABANDAL / SANTIAGO DE COMPOSTELA (434 Km)
Café da manhã e traslado a Santiago de Compostela para visita 
panorâmica (com guia local) passando pela Praça do Obradoi-
ro, onde ficam o edifício do Colégio San Jerônimo, o Palácio 
Rexoi, o Palácio Jelmirez, o Parador de los Reyes Católicos e a 
Catedral de Santiago, onde chegam diariamente inúmeros pere-
grinos vindos das famosas peregrinações do caminho de Santia-
go. Hospedagem. Jantar e pernoite no hotel. (B,D)

15 -  SANTIAGO DE COMPOSTELA / FÁTIMA (419 Km)
Café da manhã. Nossa viagem segue até outro importante san-
tuário mariano: Fátima. Alojamento, jantar e pernoite no hotel. 
(B,D)

16 - FÁTIMA 
Café da manhã. Tempo para visitar Fátima onde em 1917 a Vir-
gem apareceu 6 vezes a três meninos (Lucía, Jacinta e Francisco) 
e para as atividades religiosas e do Santuario. À noite, possibi-
lidade de participar da Procissão das Velas. Jantar e pernoite no 
hotel. (B,D

17 - FÁTIMA / LISBOA (127 Km) / SAÍDA
Café da manhã. Traslado ao aeoporto de acordo com o vôo de 
regresso. (B)
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7 - Polônia, Hungria, Áustria, Croácia  
 e Bósnia

POLÔNIA

ÁUSTRIA

CROÁCIA

HUNGRIA

BÓSNIA

Warsaw

Budapest

Split

Mariazell

Wien
Melk

Czestochowa

KrakowAuschwitz
Wadowice

Medjugorje

Zagreb

01 - VARSÓVIA
Chegada a Varsóvia e traslado ao hotel para acomodação. Jantar 
e pernoite no hotel. (D)

02 - VARSÓVIA 
Café da manhã. Pela manhã, visita (com guia local) aos monu-
mentos mais importantes desta cidade como a Catedral Gótica 
de São João e a Porta de Barbacã; cruzaremos a Praça (Rynek) 
da Cidade Velha com os Edifícios dos séculos XVII e XVIII e 
veremos a Igreja da Santa Cruz onde encontra-se o coração de 
Frederic Chopin. Tarde livre. Jantar e pernoite no hotel. (B,D)

03 - VARSÓVIA / CZESTOCHOWA (218 Km)
Após o café, saída a Czestochowa onde teremos tempo livre 
para atividades religiosas no Santuário da Virgem Negra “Jasna 
Gora” e para visitar a cidadela onde se encontra o museu dedi-
cado à história do Mosteiro. Acomodação, jantar e pernoite no 
hotel. (B,D)

04 - CZESTOCHOWA / CRACÓVIA (143 Km)
Café da manhã. Saída para Cracóvia para visita (com guia local) 
a esta cidade, fundada há mais de um milênio. Veremos o Caste-
lo de Wawel, a Catedral, a Igreja de Santa Maria, a cidade velha 
e o bairro judeu. Passaremos pela universidade Jaguelônica, a 
mais velha de Polônia onde estudou o astrônomo Copérnico. 
Também visitaremos o Santuário da Divina Misericordia que 
abriga a milagrosa imagem do Jesus e os restos mortais de Santa 
Faustina. Jantar e alojamento no hotel. (B,D)

05 - CRACÓVIA / AUSCHWITZ / WADOWICE / CRACÓ-
VIA (67+32+49 Km)
Café da manhã. Saída até o Museu Auschwitz-Birkenau. Visita 
(com guia local) ao território do ex-campo de concentração e de 
extermínio, construido pelos alemãos durante a ocupação nazi-
sta na Polônia. Aqui, durante a segunda guerra mundial, os na-
zistas exterminaram mais de um milhão de pessoas, na maioria 

de origem judaica. Hoje em dia o ex-campo de concentração 
de Auschwitz faz parte do Patrimônio Mundial de UNESCO. 
Continuação até Wadowice, a cidade natal do Papa João Paulo 
II. Visita à casa onde nasceu em 18 de maio de 1920 e à igreja 
paroquial em que foi batizado. Regresso a Cracóvia para jantar 
e pernoite no hotel. (B,D)

06 - CRACÓVIA / BUDAPESTE (390 Km)
Café da manhã. A bordo de nosso ônibus, partiremos em di-
reção a Hungria. Chegada na capital da Hungria, a cidade de 
Budapeste. Acomodação, jantar e pernoite no hotel. (B,D)

07 - BUDAPESTE
Depois do café, saída para visita de meio dia (com guia local) 
pela cidade entre Buda e Peste (a cidade é dividida em duas 
pelo Rio Danúbio). Começando por Buda e seus destaques: a 
histórica colina do castelo, o bastião dos pescadores, a ponte 
das correntes, o monte Gellert, a ilha de Santa Margarida, a 
Igreja de Matias e o Castelo de Buda. Já em Peste, veremos o 
Parlamento Nacional e a praça dos heróis, com esculturas que 
retratam as diversas fases da história da Hungria. Tarde livre. 
Jantar e pernoite no hotel. (B,D)

08 - BUDAPESTE / VIENA (243 Km)
Café da manhã. Saída para Viena, onde visitaremos (com guia 
local) a Catedral de São Estevão, a Igreja Votiva, a Opera, a Uni-
versidade, a Ringstrasse e passaremos pelo Palácio de Hofburg. 
Jantar e pernoite no hotel. (B,D)

09 - VIENA / MELK / MARIAZELL / VIENA (86+92+159 Km)
Café da manhã. Saída para visitar a Abadia de Melk que se 
econtra ao largo do Rio Danubio e está considerada um centro 
espiritual e cultural de grande importancia em Austria. Conti-
nuação hacia Mariazell para visitar a Basílica que inclui a mi-
lagrosa imagem de madera da Virgem Maria. Regresso a Viena 
para jantar e pernoite. (B,D)
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10 - VIENA / ZAGREB (376 Km)
Café da manhã. Saída para Zagreb onde faremos um city tour 
panorâmico pela cidade (com guia local) com visita ao Palácio 
do Governo e Catedral de São Estevão. Acomodação no hotel. 
Jantar e pernoite no hotel. (B,D)

11 - ZAGREB / MEDJUGORJE (437 Km)
Café da manhã e traslado a Medjugorje. Chegada e alojamen-
to. Começo das atividades religiosas. Jantar e pernoite no hotel. 
(B,D)

12 - MEDJUGORJE
Café da manhã. Dia inteiro dedicado às atividades religio-
sas. Iniciaremos subindo ao Podbrdo, o Monte das Aparições, 
onde em 24 de Junho de 1981 Nossa Senhora apareceu com 
um menino nos braços a 6 jovens paroquianos e segue apa-
recendo, transmitindo-nos suas mensagens. Será possível subir 
ao monte Krizevac (Monte da Cruz) e encontrar os Videntes (se 
disponíveis). Jantar e pernoite no hotel. (B,D)

13 - MEDJUGORJE / SPLIT (140 Km)
Café da manhã. Manhã livre para atividades religiosas. À tarde 
saída para Split e visita (com guia local) desta cidade, considera-
da Patrimônio Mundial da Humanidade pela UNESCO. Esta ci-
dade da região da Dalmácia e com cerca de 200 mil habitantes, 
é a segunda maior cidade do país. Visita do palácio do impera-
dor Diocleciano, peristilo, do templo de Júpiter e da Catedral. 
Acomodação no hotel. Jantar e pernoite no hotel. (B,D)

14 - SPLIT / SAÍDA
Café da manhã. Em horário combinado traslado para o aeropor-
to para vôo de regresso. (B)

CZESTOCHOWA

BUDAPESTE
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Roteiros Culturais20

Nas páginas seguintes apresentamos alguns exemplos 
de roteiros culturais que podemos organizar para gru-
pos de mínimo 15 pax, incluíndo algunas das cidades 
europeias mais famosas assim como destinos menos 
conhecidos. 
Todos os programas são sob medida e podem ser to-
talmente personalizados de acordo com os pedidos e 
necessidades de seus grupos.
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8 - Itália

01 - MILÃO
Chegada no aeroporto de Milão. Traslado ao hotel para jantar e 
pernoite. (D)

02 - MILÃO / VERONA / PÁDUA (165 + 88 Km)
Café da manhã. Meio dia de visita (com guia local) da cidade 
de Milão onde teremos um passeio a pé passando pelo Duomo 
com sua Praça, a Galeria Vittorio Emanuele, o Teatro alla Scala e 
o Castelo Sforzesco. Seguimos para Verona onde veremos (com 
guia local) a cidade de Romeo e Julieta, incluindo o balcão de 
Julieta, a famosa Arena, os túmulos ornamentados da família 
Scaligeri e a Igreja de São Zeno. Seguimos para Pádua para jan-
tar e pernoite no hotel. (B,D)

03 - PÁDUA / VENEZA / PÁDUA (49 + 49 Km)
Café da manhã. Visita da Basilica de Santo Antonio e seguimos 
para Veneza. Traslado à Ilha de Veneza com barco privativo. 
Chegada. Meio dia de visita (com guia local) incluindo a Praça 
e a Basílica de São Marcos, a Ponte dos Suspiros, Palácio Ducal 
(exterior). Retorno a Pádua para jantar e pernoite no hotel. (B,D)

04 - PÁDUA / BOLONHA / FLORENÇA (119 + 117 Km)
Café da manhã. Saída para Bolonha. Chegada a esta cidade 
onde disfrutaremos de um meio dia de visita (com guia local) 
do centro histórico, passando por Piazza Maggiore, Fonte Di 
Nettuno construída por Giambologna, Palazzo del Podestá e o 
Palazzo Re Enzo, conhecido como Palácio Novo. Seguimos para 
Florença. Traslado ao hotel para jantar e pernoite. (B,D)

05 - FLORENÇA / PISA / FLORENÇA (89 + 89 Km)
Café da manhã. Meio dia de visita (com guia local) incluindo 
a Catedral de Santa Maria das Flores, Praça da Senhoria, Ponte 
Vecchio etc. Seguimos para Pisa onde veremos a incrível Torre 
Inclinada e a Catedral na “Praça dos Milagres”. Retorno a Flo-
rença. Jantar e pernoite no hotel. (B,D)

06 - FLORENÇA / SIENA / ASSIS (75 + 128 Km)
Café da manhã. Saída para Siena para visitar as maravilhas 
arquitetônicas desta bela cidade. Continuação da viagem até 
Assis, onde teremos meio dia de visita (com guia local) conhe-
cendo a Basílica de São Francisco e a Igreja de Santa Clara. 
Acomodação e pernoite no hotel. (B,D)

07 - ASSIS / NÁPOLES (373 Km)
Após o café da manhã, saída para Nápoles. Chegada e tempo 
livre para visitar esta agradável cidade do sul da Itália. Acomo-
dação e pernoite no hotel. (B,D)

08 - NÁPOLES / POMPÉIA / ROMA (27 + 242 Km)
Café da manhã. Saída para Pompéia. Chegada e meio dia de vi-
sita panorâmica (com guia local) às famosas ruínas arqueológi-
cas preservadas pela erupção do Vesúvio em 79 d.C. As ruínas 
da cidade constituem um impressionante testemunho da vida 
na Itália antiga. Em seguida, prosseguimento da viagem a Roma. 
Chegada, acomodação e pernoite no hotel. (B,D)

09 - ROMA
Café da manhã. Pela manhã faremos uma visita da Roma Antiga 
(com guia local) passando pelo Coliseu, os Foros Romanos, as 
Termas de Caracala, a Ilha Tiberina, o Castel Sant’Angelo etc. À 
tarde passeio a pé (com guia local) pelas praças mais importan-
tes da cidade incluindo Praça Navona, Fontana di Trevi e o Pan-
theon Romano. Traslado ao hotel para jantar e pernoite. (B,D)

10 - ROMA / SAÍDA
Café da manhã. Em horário apropriado traslado ao aeroporto 
para embarque no vôo de regresso. (B)

POMPÉIA

PISA
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9 - Áustria, Polônia e Rússia

01 - VIENA
Chegada no aeroporto de Viena. Traslado ao hotel para jantar e 
pernoite. (D)

02 - VIENA
Café da manhã. Logo em seguida, meio dia de visita panorâmi-
ca (com guia local) para visitar a Catedral de Santo Estêvão, o 
Palácio de Hofburg, a Igreja Votiva, a Ópera, a Universidade e 
a Ringstrasse. Tarde livre para atividades pessoais, compras e 
passeios. Jantar e pernoite no hotel. (B,D)

03 - VIENA / CRACÓVIA (461 Km)
Café da manhã. Saída para Cracóvia. Chegada. Jantar e pernoite 
no hotel. (B,D)

04 - CRACÓVIA
Café da manhã. Visita (com guia local) a cidade de Cracóvia, 
fundada há mais de um milênio. Visitaremos o Castelo de 
Wawel, a Catedral, a Igreja de Santa Maria, a cidade velha e o 
bairro judeu. Passaremos pela universidade jagelonica a mais 
velha de Polônia, e onde estudou o astrônomo Copérnico. Tarde 
livre. Jantar e pernoite no hotel. (B,D) 

05 - CRACÓVIA / AUSCHWITZ / VARSÓVIA (67 + 311 
Km)
Café da manhã. Saída até Auschwitz-Birkenau (entrada in-
cluída), onde visitaremos (com guia local) o território do ex-
campo de concentração e de extermínio, construido pelos 
alemãos durante a ocupação nazista na Polônia. Aqui, durante 
a segunda guerra mundial, os nazistas exterminaram mais de 
um milhão de pessoas, na maioria de origem judaica. Hoje em 
dia o ex-campo de concentração de Auschwitz faz parte do Pa-
trimônio Mundial de UNESCO. Seguimos para Varsóvia. Jantar 
e pernoite no hotel. (B,D)

06 - VARSÓVIA
Café da manhã. City-tour da cidade (com guia local) incluindo: 
Catedral, Memorial do levantamento do guetto em 1943, Me-
morial das vitimas da 2a Guerra Mundial, mercado da cidade 
antiga, igreja de Santa Ana, castelo real, Rua Real etc. (todas 
visitas externas). Tarde livre. Jantar e pernoite no hotel. (B,D)

07 - VARSÓVIA / SÃO PETERSBURGO (vôo)
Café da manhã. Em horário apropriado traslado ao aeroporto 
para embarque no vôo para São Petersburgo. Chegada. Jantar e 
pernoite no hotel. (B,D)

08 - SÃO PETERSBURGO
Café da manhã. Pela manhã visita (com guia local) da Fortaleza 
de São Pedro e São Paulo, ao Museu Hermitage, um dos mais 
grandes museus do mundo. Pela tarde visita (com guia local) 
ao parco Petrodvoretz, antiga residencia do Zar Pedro. Jantar e 
pernoite no hotel. (B,D)

09 - SÃO PETERSBURGO / MOSCOU (vôo)
Café da manhã. Em horário apropriado traslado ao aeroporto 
para pegar o vôo para Moscou. Chegada. Jantar e pernoite no 
hotel. (B,D)

10 - MOSCOU
Café da manhã e saída para visita (com guia local) a imponente 
capital da Rússia fundada em 1147 que é o maior centro políti-
co e cultural do país. Apreciaremos a Praça Vermelha, o famoso 
Teatro Bolshoi e a Catedral de São Basílio - construída em 1560. 
Visitaremos o metrô, um dos mais belos e luxuosos do mundo, 
considerado uma verdadeira obra de arte. Jantar e pernoite no 
hotel. (B,D)

11 - MOSCOU / SAÍDA
Café da manhã. Em horário apropriado traslado ao aeroporto 
para pegar o vôo de regresso. (B)
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10 - Holanda, Bélgica, França 
 e Alemanha 

01 - AMSTERDÃ
Chegada no aeroporto de Amsterdã. Traslado ao hotel para jan-
tar e pernoite. (D)

02 - AMSTERDÃ
Café da manhã. Pela manhã visita panorâmica da cidade (com 
guia local) com parada no moinho de Rembrandt, prosseguindo 
pela Praça dos museus, pelo Grande Canal Amstel, pela Praça 
Damm, Estação Central, Bairro Judeu. O passeio inclui visita 
ao centro histórico e mercado das flores. Jantar e pernoite no 
hotel. (B,D)

03 - AMSTERDÃ / ROTTERDÃ (73 Km)
Café da manhã. Saída para Rotterdã onde teremos visita (com 
guia local) desta cidade dinâmica e única, que rodeia um dos 
portos mais movimentados do mundo. Jantar e pernoite no ho-
tel. (B,D)

04 - ROTTERDÃ / BRUGES / BRUXELAS (173 + 100 Km)
Café da manhã. Partida até Bruges para visita panorâmica (com 
guia local) da cidade incluindo a Grand Place (markt), Praça de 
Burg, Basílica do Santo Sangue, Prefeitura, Palácio de Justiça, 
Rio Dijver, com a ponte e estátua de São João Nepomuceno, 
Igreja de Nossa Senhora com a estátua da Virgem com o Menino 
e a Catedral de São Salvador. Seguimos para Bruxelas. Chegada 
e alojamento no hotel. Jantar e pernoite. (B,D)

05 - BRUXELAS
Café da manhã. Visita da capital da Bélgica. Passeio panorâmico 
(com guia local) pelos seus principais pontos turísticos. Restante 
da tarde livre. Aproveite para fazer compras nas Galerias Saint 
Hubert, shopping do século 19, repleto de lojas de roupas e 
chocolates. Jantar e pernoite no hotel. (B,D)

06 - BRUXELAS / PARIS (307 Km)
Café da manhã. Saída para Paris. Chegada. Tempo livre. Jantar e 
pernoite no hotel. (B,D)

07 - PARIS
Café da manhã. Dia inteiro de visita panorâmica (com guia lo-
cal) à cidade Luz, incluindo Catedral de Notre Dame, Palácio 
dos inválidos com o túmulo de Napoleão, Torre Eiffel, Arco do 
Triunfo, Champs Elisées e Sacre Coeur. Jantar e pernoite no ho-
tel. (B,D)

08 - PARIS / ESTRASBURGO (488 Km)
Café da manhã. Saída para Estrasburgo, cidade sede do Parla-
mento Europeu. Breve visita panorâmica da cidade (com guia 
local). Traslado ao hotel para jantar e pernoite. (B,D)

09 - ESTRASBURGO / FRANKFURT (217 Km)
Café da manhã. Saída para Frankfurt. Chegada. Visita panorâmi-
ca (com guia local) da cidade incluindo o Old Opera, a Praça 
Romer e o bairro de Sachsenhausen, com suas típicas tabernas. 
Veremos também a Igreja de St. Leonard. Jantar e pernoite no 
hotel. (B,D)

10 - FRANKFURT / MUNIQUE (393 Km)
Café da manhã. Saída para Munique. Chegada. Tempo livre. 
Jantar e pernoite no hotel. (B,D)

11 - MUNIQUE
Café da manhã. Visita (com guia local) ao centro da cidade, para 
um passeio panorâmico aos seus principais pontos de destaque: 
a “Catedral da Virgem“ (Frauenkirche), as torres coroadas por 
cúpulas “italianas“ da catedral gótica, que podem ser vistas a 
quilômetros de distância, a “Igreja de Nossa Senhora“, o monu-
mento mais característico de Munique, a praça “Marienplatz“ 
com seu carrilhão, centro geográfico e social da cidade desde 
a sua fundação, hoje em dia dominada pela prefeitura de estilo 
neogótico em cuja torre ressoa diariamente o carrilhão. Jantar e 
pernoite no hotel. (B,D)

12 - MUNIQUE / SAÍDA
Café da manhã. Traslado ao aeroporto para pegar o vôo de re-
gresso. (B)
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11 - Dinamarca, Noruega
 Suécia e Finlândia

01 - COPENHAGUE
Chegada a Copenhague. Transfer de ônibus privativo para o ho-
tel. Hospedagem, jantar e pernoite. (D)

02 - COPENHAGUE
Café da manhã. Pela manhã city tour (com guia local falando 
português) em Copenhague. Veremos o mais espetacular da ca-
pital como a fonte de Gefion, a residência real de Amalienborg, 
os canais idílicos de Nyhavn com seus muitos restaurantes e 
cafés e barcos de madeira, Christiansborg Palace e A Pequena 
Sereia. Resto do dia livre. Possibilidade de explorar a cidade ou 
visitar o Tivoli, o famoso parque de diversões. Jantar e pernoite 
no hotel. (B,D)

03 - COPENHAGUE / OSLO (ferry noturno)
Café da manhã. Manhã livre (sem ônibus) para compras. À tar-
de traslado ao porto para tomar o cruzeiro noturno para Oslo, 
DFDS Seaways escandinavos Ferry. Durante a viagem, podere-
mos desfrutar de dança e música. Jantar buffet a bordo e pernoi-
te em cabines internas. (B,D)

04 - OSLO
Café da manhã a bordo apreciando as vistas panorâmicas sobre 
o fiorde de Oslo. Pela manhã chegada em Oslo e city tour (com 
guia local falando português) incluindo o Parque Frogner com 
esculturas controversos do famoso artista Gustav Vigeland, o 
Palácio Real, a fortaleza medieval de Akershus e fora da cidade 
de Oslo. Ao final do city tour, traslado e acomodação no hotel. 
Tarde livre. Jantar e pernoite no hotel. (B,D)

05 - OSLO
Café da manhã. Tempo para andar pela rua de pedestres Karl 
Johan e para compras ou participar de uma excursão opcional 
para visitar o famoso marítima museus península Bygdoy: O 
Museu do Navio Viking, Kon-Tiki e Fram. Jantar e pernoite no 
Hotel. (B,D)

06 - OSLO / BERGEN (482 Km)
Café da manhã. Saída para Bergen tendo como vista toda a re-
gião do fiorde por Hønefoss e através de Gol e Geilo, resorts 
de esqui, continuando ao longo do planalto de Hardanger com 
vistas deslumbrantes. Em Voringsfoss vamos parar para ver a ca-
choeira mais famosa na Noruega e em Steindalsfossen as famo-
sas cascatas. Pegaremos um ferry de Bruravik até Brimes. Depois 
prosseguimento para Bergen. Chegada e acomodação no hotel. 
Jantar e pernoite. (B,D)

07 - BERGEN
Café da manhã. De manhã passeio panorâmico (com guia local 
falando português) por Bergen, visitando o mais interessante, 
entre estes, o mercado de peixe, Bryggen, os comerciantes de 
bairro antigo da Liga Hanseática, etc. Tarde livre (sem ônibus) 
para desfrutar a capital dos fiordes. Jantar e pernoite no hotel. 
(B,D)
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08 - BERGEN / BALESTRAND (190 Km)
Café da manhã e partida para Balestrand. No caminho, cruza-
mos Voss, uma aldeia que é um clássico para os amantes da 
natureza, do verão e esportes de inverno. Viagem de ferry de 
Vangsnes até Dragsvik. Em seguida continuação da viagem para 
Balestrand, cidade encantadora, vila histórica e romântica ao 
longo do fiorde. Chegada e acomodação no hotel. Jantar e per-
noite. (B,D)

09 - BALESTRAND / HAMAR (360 Km)
Café da manhã. Navegar no Fiorde dos Sonhos, Sognefjord, 
de Balestrand a Fjaerland, para admirar suas águas verdes da 
paisagem acidentada, penhascos, cachoeiras e cidades do rio. 
Paramos para admirar o glaciar Bóia, um braço do majestoso 
Glaciar Jostedal e visitaremos a bela igreja de madeira, Borgund 
Stavkirke, expoente da arte norueguesa de madeira. As árvores 
foram cortadas para construir no final do século XII e desde 
então parte do cenário fantástico, e é hoje uma das igrejas mais 
fotografadas de madeira e visitada da Noruega. Em seguida, pe-
garemos o ferry de Manheller até Fodnes. Continuação para Ha-
mar. Chegada e acomodação no hotel. Jantar e pernoite. (B,D)

10 - HAMAR / ESTOCOLMO (554 Km)
Café da manhã. Saída para a fronteira com a Suécia passando 
pela excitante cidade de Karlstad, situada entre o lendário lago 
Värnern e a boca do rio Klarälven. Continuação na região dos 
lagos para chegar a Estocolmo. Acomodação no Hotel. Jantar e 
pernoite. (B,D)

11 - ESTOCOLMO
Café da manhã. Pela manhã city tour de Estocolmo (com guia 
local falando português) incluindo: cidade velha; Gamla Stan 
com seu labirinto de pequenas praças, ruas de paralelepípedos 
e edifícios coloridos; o exterior do Palácio Real; a Catedral; o 
Parlamento e a Casa dos Nobres. Tarde livre para explorar a ci-
dade ou fazer um passeio opcional visitar o famoso Stockholm 
City Hall e do Museu do Vasa navio de guerra. Jantar e pernoite 
no hotel. (B,D)

12 - ESTOCOLMO / HELSINQUE (ferry noturno)
Café da manhã. Manhã livre (sem ônibus). Pela tarde, traslado ao 
porto para tomar o cruzeiro noturno para Helsinque, Silja Line 
Ferry. Durante a viagem, vamos apreciar a vista do arquipélago 
sueco com mais de 24.000 ilhas. Jantar e pernoite a bordo. (B,D)

13 - HELSINQUE 
Café da manhã a bordo. Desembarque e passeio panorâmico 
(com guia local falando português) pela capital finlandesa, tam-
bém conhecida como “A Cidade Branca do Norte”. Durante a 
visita, vamos ver a Catedral ortodoxas Uspenski, Praça do Se-
nado, o parque com o monumento a Sibelius, o mercado de 
porto e Tempeliaukio, a igreja luterana esculpida em uma pedra 
grande que tem uma cúpula em forma de um gigante espiral de 
fio de cobre. Ao final da visita, transfer para o hotel para acomo-
dação. Tarde livre (sem ônibus). Jantar e pernoite no hotel. (B,D)

14 - HELSINQUE 
Café da manhã. Tempo livre para fazer algumas visitas opcional 
o ter alguma excursão particular. Jantar e pernoite no hotel. (B,D)

15 - HELSINQUE / SAÍDA
Café da manhã. Em horario apropriado traslado ao aeroporto 
para embarque no vôo de regresso. (B)
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12 - Itália, França e Espanha
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01 - ROMA
Chegada no aeroporto de Roma. Traslado ao hotel para jantar e 
pernoite. (D)

02 - ROMA
Café da manhã. Pela manhã faremos uma visita da Roma Antiga 
(com guia local) passando pelo Coliseu, os Foros Romanos, as 
Termas de Caracala, a Ilha Tiberina, o Castel Sant’Angelo etc. À 
tarde passeio a pé (com guia local) pelas praças maís importan-
tes da cidade incluindo Praça Navona, Fontana di Trevi e o Pan-
theon Romano. Traslado ao hotel para jantar e pernoite. (B,D)

03 - ROMA / PISA / LUCCA (343+18 Km)
Café da manhã. Saída para Lucca com uma parada em Pisa. 
Chegada em Pisa e tempo para ver a incrível Torre Inclinada e 
a Catedral na “Praça dos Milagres”. Seguimos para Lucca. Che-
gada. Breve visita panorâmica para desfrutar desta maravilhosa 
cidade rodeada pela sua muralha datada do século XVII. Trasla-
do ao hotel para jantar e pernoite. (B,D)

04 - LUCCA / SAN GIMIGNANO / SIENA / FLORENÇA 
(123+42+71 Km)
Café da manhã. Saída até Florenca com parada em San Gimi-
gnano onde teremos a visita (com guia local) desta cidade de-
clarada patrimonio mundial pelo UNESCO para sua arquitetura 
medieval. Depois seguimos para Siena para ver a Catedral com 
a famosa Praça do Palio. Seguimos para Florença. Jantar e per-
noite no hotel. (B,D)

05 - FLORENÇA
Café da manhã. Exploraremos a cidade conhecida como o 
“Berço do Renascimento” numa visita panorâmica de meio dia 
(com guia local) que inclui a Catedral de Santa Maria das Flores, 
Praça da Senhoria, Ponte Vecchio etc. Tarde livre. Retorno ao 
hotel para jantar e pernoite. (B,D)

06 - FLORENÇA / VERONA / VENEZA (235+115 Km)
Café da manhã. Saída para Verona. Chegada e breve visita (com 
guia local) da cidade de Romeu e Julieta, incluindo a famosa 
Arena, símbolo da cidade. Seguimos para Veneza para jantar e 
pernoite no hotel. (B,D) 

07 - VENEZA / MILÃO (276 Km)
Café da manhã. Traslado a la Ilha de Veneza com barco privativo 
para a visita (com guia local) da Praça São Marco com a Basi-
lica, Palácio Ducal e Ponte dos Suspiros. Seguimos para Milão. 
Chegada e breve passeio a pé passando pelo Duomo com sua 
Praça, Galleria Vittorio Emmanuele, Castello Sforzesco, etc. Tra-
slado ao hotel. Jantar e pernoite. (B,D)

08 - MILÃO / NICE (320 Km)
Café da manhã. Saída para Nice. Chegada e breve passeio a pé 
pelo antigo centro histórico e a elegante Promenade des An-
glais. Traslado ao hotel para jantar e pernoite no hotel. (B,D)
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09 - NICE / BARCELONA (660 Km)
Café da manhã. Dia inteiro de viagem até Barcelona. Chegada e 
traslado ao hotel para jantar e pernoite. (B,D)

10 - BARCELONA
Café da manhã. Começamos o dia com uma visita panorâmica 
(com guia local) da cidade de Barcelona, incluindo a Basílica da 
Sagrada Família, o Bairro Gótico e o famoso bulevar Ramblas, 
um dos mais animados e freqüentados bulevares da Europa, re-
pleto de bares e lojas. Aqui teremos tempo livre para compras 
e para explorar esta cidade cosmopolita. Jantar e pernoite no 
hotel. (B,D)

11 - BARCELONA / VALENCIA (350 Km)
Café da manhã. Traslado a Valencia onde teremos um meio dia 
de visita (com guia local) por esta cidade muito antiga, sendo re-
ferenciada já no século II a.C. com uma longa história, diversos 
museus, tradições populares. Jantar e pernoite no hotel. (B,D)

12 - VALENCIA / GRANADA (495 Km)
Café da manhã. Saída para Granada. Chegada. Tempo livre. Jan-
tar e pernoite no hotel. (B,D)

13 - GRANADA
Café da manhã. Meio dia de visita a cidade de Granada: vere-
mos o Palácio da Alhambra declarada Património Mundial da 
Humanidade pela UNESCO, veremos também o Generalife, 
uma zona de jardins e hortas anexa à Alhambra. Tempo livre. 
Traslado ao hotel para jantar e pernoite. (B,D)

14 - GRANADA / TOLEDO / MADRI (366+75 Km)
Café da manhã. Saída para Toledo onde teremos meio dia de 
visita panorâmica incluindo a Catedral, a Igreja de São Tomé e a 
Sinagoga de Santa Maria la Blanca. Traslado ao hotel em Madri 
para jantar e pernoite. (B,D)

15 - MADRI
Café da manhã. Hoje visitaremos os principais pontos turísticos 
da capital espanhola, incluindo a Gran Via, a Praça de Espanha, 
o Viaduto, a Praça Maior, a Praça de Touros, a Praça da Inde-
pendência, Praça de Cibeles, a Universidade e o Paseo de la 
Castellana. Resto do dia livre. Jantar e pernoite no hotel. (B,D)

16 - MADRI / SAÍDA
Café da manhã. Em horário apropriado traslado ao aeroporto 
para pegar o vôo de regresso. (B)
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13 - Itália, Suiça, França, Bélgica
 e Inglaterra
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01 - ROMA
Chegada no aeroporto de Roma. Traslado ao hotel para para 
jantar e pernoite. (D)

02 - ROMA
Café da manhã. Pela manhã faremos uma visita da Roma Antiga 
(com guia local) passando pelo Coliseu, os Foros Romanos, as 
Termas de Caracala, a Ilha Tiberina, o Castel Sant’Angelo etc. À 
tarde passeio a pé (com guia local) pelas praças maís importan-
tes da cidade incluindo Praça Navona, Fontana di Trevi e o Pan-
theon Romano. Traslado ao hotel para jantar e pernoite. (B,D)

03 - ROMA / SIENA (244 Km)
Café da manhã. Saída para Siena para visitar as maravilhas 
arquitetônicas desta bela cidade como a Catedral e a famosa 
Praça do Palio. Traslado ao hotel para jantar e pernoite. (B,D)

04 - SIENA / SAN GIMIGNANO / FLORENÇA (45+52 Km)
Café da manhã. Saída para San Gimignano onde teremos a vi-
sita guiada desta cidade medioeval declarada patrimonio mun-
dial pelo UNESCO para sua arquitetura medieval. Traslado a 
Florença onde teremos um city tour panorâmico com guia local 
visitando Duomo de Santa Maria del Fiore, Batistério Ponte Vec-
chio, Praça da Signoria, Palacio Vecchio, etc. Jantar e pernoite 
no hotel. (B,D)

05 - FLORENÇA / BOLONHA / PÁDUA (109+119 Km)
Café da manhã. Saída para Bolonha para meio dia de visita com 
guia local do centro histórico, passando por Piazza Maggiore, 
La Fonte Di Nettuno construída por Giambologna, Palazzo del 
Podestá e o Palazzo Re Enzo, conhecido como Palácio Novo. 
Seguimos para Pádua onde veremos a Basilica de Santo Anto-
nio com seus restos. Traslado ao hotel para jantar e pernoite no 
hotel. (B,D)

06 - PÁDUA / VENEZA / PÁDUA (49+49 Km)
Café da manhã. Traslado a la Ilha de Veneza com barco privativo 
para a visita da Praça São Marco com a Basilica, Palácio Ducal e 
Ponte dos Suspiros. Tempo livre. Jantar e pernoite no hotel. (B,D)

07 - PÁDUA / MILÃO (240 Km)
Café da manhã. Saída para Milão onde teremos um passeio 
panoramico pela cidade passando pelo Duomo com su Praça, 
pela Galleria Vittorio Emanuele, e Castello Sforzesco. Traslado 
ao hotel para jantar e pernoite. (B,D)

08 - MILÃO / AOSTA (185 Km)
Café da manhã. Saída para Aosta, tempo para passear para esta 
cidade das Alpes Italianas. Traslado ao hotel para jantar e per-
noite. (B,D)

09 - AOSTA / COURMAYEUR / GENEBRA (35+98 Km)
Café da manhã. Saída para Courmayeur, cidade de montanha 
localizadas baixo do Monte Branco. Seguimos para Genebra 
onde visitaremo à cidade passando pela Promenade du Lac e 
seu Jardim Inglês, onde pode-se apreciar o famoso relógio floral, 
símbolo da importância que teve a indústria de relógios para a 
cidade. A principal atração do Lago Genebra é uma fonte de 
140m de altura cuja água dispara a até 100km por hora. 
Passamos pelo centro histórico, onde se encontra a famosa cate-
dral calvinista de St. Pierre, na qual pregava Jan Calvino. Jantar 
e pernoite no hotel. (B,D)
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10 - GENEBRA / DIJON (260 Km)
Café da manhã no hotel. Saída do hotel com destino a Dijon, 
com city-tour guiado visitando: Igreja de Saint Philibert de estilo 
românico, Igreja de Saint Michel, Catedral de Saint Bénigne, 
Palácio dos Duques da Borgonha.  Acomodação, jantar e per-
noite no hotel. (B,D)

11- DIJON / PARIS (315 Km)
Café da manhã. Saída em direção da capital francesa. Chegada 
em Paris e visita panorâmica com guia local dos monumentos 
mais famosos da “Cidade Luz”: a Praça Concordia, a Avenida 
dos Campos Elisios, o Arco de Triunfo, a Torre Eiffel. Acomo-
dação. Jantar e pernoite no hotel. (B,D)

12 - PARIS
Café da manhã. Dia inteiro de visita panorâmica (com guia lo-
cal) à cidade Luz, inciando com Santa Missa na Capela de Santa 
Catarina Labouré, visita a São Vicente (Medalha Milagrosa), Ca-
tedral de Notre Dame, Palácio dos inválidos com o túmulo de 
Napoleão, Torre Eiffel, Arco do Triunfo, Champs Elisées e Sacre 
Coeur. Jantar e pernoite no hotel. (B,D

13 - PARIS 
Café da manhã. Dia livre para seguir com as visitas pessoaias: 
sugerimos visitar o Museu do Louvre, fazer compras pelas Gale-
ries LaFayette o paser a pé pelo centro cidade. Jantar e pernoite 
no hotel. (B,D) 

14 - PARIS / VERSALHES / PARIS (20+20 Km)
Café da manhã. Saída para Versalhes onde visitaremos o Palácio 
de Versalhes, uma construção imponente e luxuosa, possui 700 
quartos, 2000 mil janelas e mais de 1000 lareiras, belos jardins 
simétricos. Retorno a Paris. Tempo livre. Jantar e pernoite no ho-
tel. (B,D)

15 - PARIS / BRUXELAS (308 Km)
Café da manhã. Saída para Bruxelas onde teremos uma visita a 
cidade, capital da Belgica. Traslado ao hotel para jantar e per-
noite. (B,D)

16 - BRUXELAS / CALAIS / DOVER / LONDRES (200 
Km+ferry+76 Km)
Café da manhã. Traslado a Calais onde pegaremos o ferry com 
destino Dover, Englaterra. Traslado a Londres para jantar e per-
noite no hotel. (B,D)

17 - LONDRES
Café da manhã. Saida (com guia local) para visita da capital 
inglesa. Passando por Hyde Park chegaremos a Kensington 
Gardens onde podemos fazer foto al Palácio de Kensington 
onde viveu a princesa Diana. Seguimos por South Kensington, 
Knightsbridge e Belgravia. Outra parada para fotos será frente a 
Buckingham Palace, o palácio real inglés (posibilidade de asistir 
ao cambio da guardia). Pasaremos por Westminster Bridge, ve-
remos o Big Ben e o “London Eye”, a grande roda panoramica 
da cidade. Visita da Torre de Londres, a antiga residencia real 
declarada Patrimonio da Umanidade por Unesco onde está con-
servado o Tesouro da Corona. Depoís de um tour pela City de 
Londres, o bairro financiero da capital, regreso ao hotel. Jantar 
e pernoite. (B,D)

18 - LONDRES / SAÍDA
Café da manhã. Em horario apropriado traslado ao aeroporto 
para embarque no vôo de regresso. (B)
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14 - Alemanha, França, SuíçA 
 e  Itália 

01 - BERLIM
Chegada no aeroporto de Berlim. Traslado ao hotel para jantar 
e pernoite. (D)

02 - BERLIM
Café da manhã. Visita panorâmica (com guia local) da cidade 
com destaque para seus principais monumentos e praças tais 
como: Alexanderplatz (coração da antiga Berlim leste); Restos 
do antigo Muro de Berlim que separava não só as duas cidades 
como todo um sistema econômico e político); a Avenida Un-
ter den Linden, principal artéria de Berlim Leste ao longo da 
qual se encontram a Universidade Humboldt, o Teatro da Ópe-
ra, Porta de Brandenburgo(arco triunfal erguido no séc. XVIII), 
o Reichstag (atual parlamento alemão) e a Kurfurstendamm (o 
coração da cidade, centro do comércio e entretenimento) e a 
Catedral Catolica de Santa Edwiges (todas visitas externas). Tar-
de livre. Jantar e pernoite no hotel. (B,D)

03 - BERLIM / FRANKFURT (550 Km)
Café da manhã. Saída para Frankfurt. Chegada. Jantar e pernoite 
no hotel. (B,D)

04 - FRANKFURT
Café da manhã. Visita panoramica (com guia local) da cidade 
incluindo o Old Opera, a Praça Romer e o bairro de Sachsen-
hausen, com suas típicas tabernas. Veremos também a Igreja de 
St. Leonard. Jantar e pernoite no hotel. (B,D)

05 - FRANKFURT / PARIS (574 Km)
Café da manhã. Saída para Paris. Chegada. Traslado ao hotel. 
Jantar e pernoite no hotel. (B,D)

06 - PARIS
Café da manhã. Dia inteiro de visita panorâmica (com guia lo-
cal) à cidade Luz, incluindo Catedral de Notre Dame, Palácio 
dos inválidos com o túmulo de Napoleão, Torre Eiffel, Arco do 
Triunfo, Champs Elisées e Sacre Coeur. Jantar e pernoite no ho-
tel. (B,D)

07 - PARIS / GENEBRA (540 Km)
Café da manhã. Saída para Genebra. Chegada. Traslado ao ho-
tel. Jantar e pernoite no hotel. (B,D)

08 - GENEBRA / ZURIQUE (278 Km)
Café da manhã. Visita (com guia local) da cidade de Genebra 
incluindo os belos parques, o Lago, o Centro Histórico com a 
Catedral e a Sede Européia das Nações Unidas. Saída para Zuri-
que. Jantar e pernoite no hotel. (B,D)

09 - ZURIQUE / MILÃO (280 Km)
Café da manhã. Passeio panorâmico (com guia local) incluindo 
seus principais monumentos, como: centro histórico, a catedral, 
a antiga prefeitura, a Porta de San Martin e a Rua Hoenstrasse. 
Saída para Milão. Chegada. Jantar e pernoite. (B,D)

10 - MILÃO
Café da manhã. Visita panorâmica da cidade (com guia local) 
incluindo a Praça da Catedral, o Teatro Alla Scala, a elegante 
avenida Corso Vittorio Emanuele etc. Tarde livre. Jantar e per-
noite no hotel. (B,D)

11 - MILÃO / VENEZA / MILÃO (276 + 276 Km)
Café da manhã. Saída para Veneza. Chegada e traslado de barco 
privativo até a Ilha. Visita (com guia local) da cidade incluindo a 
Praça e a Basílica de São Marcos, a Ponte dos Suspiros, Palácio 
Ducal (exterior). Regresso para o hotel em Milão. Jantar e per-
noite no hotel. (B,D)

12 - MILÃO / SAÍDA
Café da manhã. Em horário apropriado traslado ao aeroporto 
para embarque no vôo de regresso. (B)

BERLIM
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Os roteiros presentes neste catálogo são simplesmente exem-
plos do que podemos organizar para seus grupos. 
Cada programa pode ser personalizado totalmente a medida 
de cada grupo em base às necessidades e interesses específi-
cos.
Em nosso Website www.rusconiviaggi.com, Você poderá 
baixar os programas presentes nesse catálogo e terá a possibi-
lidade de examinar muitos outros exemplos de peregrinação 
e roteiros culturais.

Não hesite em nos solicitar cotações para seus grupos que 
desejam viajar a Europa!

Para enviar uma cotação detalhada, somente necessitamos algumas informações:

• QUANDO
 datas previstas (pelo menos o mês em que o grupo deseja viajar)

• ONDE
 lugares que o grupo quer incluir no programa

• QUE
 o que o grupo deseja fazer: visitas guiadas, visitas livres, entradas para museus ou mo-

numentos, atividades específicas

• COMO
 a categoria de hotel requerida e o tratamento que o grupo quer, se quer serviço de ma-

leteiros e guia acompanhante profissional para toda a viagem

Quanto mais detalhado será o pedido que recebemos, tanto melhor e mais conforme às 
expectativas do seu grupo será a cotação.

Solicite seu orçamento personalizado a 

INFO@RUSCONIVIAGGI.COM



Rusconi Viaggi S.p.a.
Viale Dante Alighieri, 28

23900 Lecco  -  ITALIA
CIP: 01531930137

            n.38203060

Tel. +39 0341 286776
info@ rusconiviaggi.com

RusconiViaggi.com


