CENTRO DE ACOLHIMENTO AOS PEREGRINOS

Um centro de Acolhi mento aos peregrinos será criado junto da sede do Pontifício
Conselho para a P romoção da Nova Eva ng elização, nas instalações especialmente
preparadas na V ia della Conciliazione 7 . O Centro tem principalmente a função d e
acolher os gr upos de peregrinos regist ad os pa ra a participação nos Grandes Eventos d o
Ano da Fé. Serão activados procedimento s de registo específicos para cada evento q u e
serão comunicados através deste website .

O serviço de Acolhi mento aos peregri nos junto do centro de Via della Conciliazione 7
será act ivado por ocasião dos Grandes Eventos do Ano da Fé.
___________ __
De segu ida algumas propostas de v iagem,
alojam ent o e assistência aos peregrinos.

PEREGRINATIO AD PETRI SEDEM
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A Per egr inati o ad P etri Sedem é um a inst it uição ligada à Santa Sé, cuja missã o é
a de servir as Igrejas particulares p ar a pr omover o acolhimento espiritual e mate rial
dos per egrinos que vêm à Sé de Ped ro, par a viverem nas melhores condições o se u
testemunho de fé através da devota visita às m emórias dos apóstolos Pedro e Paulo, d o s
mártires romanos, e do encontro com o San to Padre. A P.A.P.S. organiza visitas guia d as
de peregr inos, i ndivi dualmente ou em g rupo, d entro da Cidade do Vaticano e também na
descoberta da Roma Cristã.
A Peregrinatio ad P etri S edem trabalha princip almente com institutos e casas religiosa s
que acolhem o peregri no num clima af ável e ser eno. A mesma consegue também facultar
o alojamento em hotéis de diferente s ca tegorias. Os grupos de peregrinos recebe m
assistência em todas as necessidades logí sticas, tais como as reservas de restaurante s
ou serviços de cater ing e de transporte em a utocarros, mini-autocarros com motori sta e
carros privados, com ou sem motorist a. Além disso, oferece também serviços de bilh etes
aéreos para todas as famílias religiosas.
SERVIÇO DE A CO LHIMENTO
T. +39 06 69884896
F. +39 06 69885617
accog lienza@peregrinatio.va
SERVIÇO DE B ILHETE S
T. +39 06 69885862 - T +39 06 69885 96 2
F. +39 06 69885795
aereo @per egrinati o.va
PIAZZA PIO XI I, 4 - 00120 Città del Va ti ca no
Website: Peregr inatio ad Petri Sedem

OPERA ROMANA PELLEGRINAGGI
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A Op era Ro mana P ellegrinaggi é um a a ctividade do Vicariato de Roma, órgão da San ta
Sé. O seu serviço past oral busca evang elizar at ravés da peregrinação e procura promove r
os valores que exaltam a dignidade d o ho mem e o seu ser uma criatura de Deus. Atravé s
dos Itinerários do Espí rito, conduz os per eg rinos atentos e solidários até as raízes da
história do cristianismo em Roma, na I t ália e noutros países, oferecendo assistência
espiritual, técnica e organizacional.
Para o Ano da Fé , a Opera Romana Pell egrinaggi, para dar um serviço de acolhime nto
e de inform ações, criou dois Lugares de Acol himento ao Peregrino junto dos:
Escr itó rio s ORP San Pietro (Praça Pio XI I, 9)
Meeting Point ORP Por ta Angelica (do l ado direito da Praça de São Pedro)
Para a viagem e o al ojamento em Roma, p or ocasião da peregrinação no Ano da fé,
a Oper a Romana Pel legrinaggi tem pr evist as uma série de propostas, que podem se r
consultadas on-li ne na secção dedica da a o Ano da Fé no site da ORP .
Para mais in form ações pode-se cont ac tar a ORP
Telef on e: +39 06 698961
Email: incomi ng@orpnet.org
Website: www.operar om anapellegri naggi. org
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