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CENTRO DE ACOLHIMENTO AOS PEREGRINOS

Um centro de Acolhimento aos peregrinos será cr iado junto da sede do Pont i f íc io
Conselho para a Promoção da Nova Evangel ização, nas instalações especialmente
preparadas na Via della Concil iazione 7 .  O Centro tem pr incipalmente a função de
acolher os grupos de peregr inos registados para a part ic ipação nos Grandes Eventos do
Ano da Fé. Serão act ivados procedimentos de registo específ icos para cada evento que
serão comunicados através deste websi te.

O serviço de Acolhimento aos peregrinos junto do centro de Via della Concil iazione 7

será activado por ocasião dos Grandes Eventos do Ano da Fé.

_____________

De seguida algumas propostas de viagem,

alojamento e assistência aos peregrinos.

 
PEREGRINATIO AD PETRI SEDEM
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A Peregrinatio ad Petri  Sedem é uma inst i tu ição l igada à Santa Sé, cuja missão é
a de servir  as Igrejas part iculares para promover o acolhimento espir i tual  e mater ia l
dos peregr inos que vêm à Sé de Pedro,  para v iverem nas melhores condições o seu
testemunho de fé através da devota v is i ta às memórias dos apóstolos Pedro e Paulo,  dos
márt i res romanos, e do encontro com o Santo Padre.  A P.A.P.S. organiza v is i tas guiadas
de peregr inos,  indiv idualmente ou em grupo, dentro da Cidade do Vat icano e também na
descoberta da Roma Cristã.

A Peregr inat io ad Petr i  Sedem trabalha pr incipalmente com institutos e casas rel igiosas
que acolhem o peregr ino num cl ima afável  e sereno. A mesma consegue também facul tar
o alojamento em hotéis de di ferentes categor ias.  Os grupos de peregr inos recebem
assistência em todas as necessidades logíst icas,  ta is como as reservas de restaurantes
ou serviços de catering e de transporte  em autocarros,  mini-autocarros com motor ista e
carros pr ivados, com ou sem motor ista.  Além disso, oferece também serviços de bi lhetes
aéreos para todas as famíl ias rel ig iosas.

SERVIÇO DE ACOLHIMENTO

T. +39 06 69884896

F. +39 06 69885617

accoglienza@peregrinatio.va

SERVIÇO DE BILHETES

T. +39 06 69885862  -  T +39 06 69885962

F. +39 06 69885795

aereo@peregrinatio.va

PIAZZA PIO XII ,  4 -  00120 Città del Vaticano

Website: Peregrinatio ad Petri  Sedem

 
OPERA ROMANA PELLEGRINAGGI
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A Opera Romana Pellegrinaggi é uma act iv idade do Vicar iato de Roma, órgão da Santa
Sé. O seu serviço pastoral  busca evangel izar através da peregr inação e procura promover
os valores que exal tam a dignidade do homem e o seu ser uma cr iatura de Deus. Através
dos I t inerár ios do Espír i to, conduz os peregr inos atentos e sol idár ios até as raízes da
histór ia do cr ist ianismo em Roma, na I tá l ia e noutros países, oferecendo assistência
espir i tual ,  técnica e organizacional .

Para o Ano da Fé ,  a Opera Romana Pellegrinaggi, para dar um serviço de acolhimento
e de informações, cr iou dois Lugares de Acolhimento ao Peregrino junto dos:

Escritórios ORP San Pietro (Praça Pio XII ,  9)

Meeting Point ORP Porta Angelica (do lado direito da Praça de São Pedro)

Para a viagem e o alojamento em Roma, por ocasião da peregr inação no Ano da fé ,
a Opera Romana Pel legr inaggi  tem previstas uma sér ie de propostas,  que podem ser
consul tadas on- l ine na secção dedicada ao Ano da Fé no site da ORP .

Para mais informações pode-se contactar a ORP

Telefone: +39 06 698961

Email:  incoming@orpnet.org

Website: www.operaromanapellegrinaggi.org


