
Regulamento da Via Francigena Válido até 21/12/2019

Aos peregrinos da Via Francigena que pretendem realizar parte do seu caminho de peregrinação

usando os trens do Transporte Regional, Trenitalia reserva uma oferta especial, válida para viagens 
em 1º e 2ª classe, nas regiões do Valle d'Aosta, Piemonte, Ligúria, Emilia Romagna, Toscana e 
Lazio.

Em particular a Trenitalia reserva:

- Um desconto de 10% sobre as taxas padrão, válido todos os dias, aos peregrinos em posse da 
credencial Oficial da Associação Europeia da Via Francigena. O desconto pode ser combinado com 
os rapazes, redução 50% (4-12 anos de idade) 

- A possibilidade de reservar lugares a grupos no trem te um custo de € 1,50 por passageiro,

fazer solicitação prévia ao Escritório Regional ou referência Provincial.

- Por favor, note que os grupos de peregrinos são excluídos em trens e rotas expressamente 
designados

- Calendário oficial Trenitalia. As referências aos departamentos individuais Regional ou Provincial 
disponíveis no www.trenitalia.com/Trasporto Regionale.

- Se vai viajar com sua bicicleta os peregrinos devem trazer um título válido para a viagem de 
bicicleta.

- Para mais informações, consulte os Termos de transportes Trenitalia  aqui 

Como comprar o bilhete:

O bilhete com desconto para os peregrinos podem ser adiquiridos na bilheteria, Agências de viagens
autorizadas e pelo site (trenitalia.com) (com exceção do APP Trenitalia).
A Trenitalia está autorizada a inserir o selo na credencial do peregrino.

Documentos a serem apresentados ao pessoal da controladoria

O peregrino no trem durante a saída da estação, deverá mostrar o bilhete do trem e a credencial. Se 
não estiver com um dos dois documentos será considerado desprovido de título.

Lista de estações da Trenitalia, que exigem a aposição sobre o selo da credencial.

http://www.trenitalia.com/cms-file/allegati/trenitalia_2014/area_clienti/11_Bici_al_seguito_tcom2014.pdf


REGIÃO ESTAÇÃO REGIÃO ESTAÇÃO

VALLE D’AOSTA AOSTA
VERRES

EMILIA ROMAGNA FIDENZA
FIORENZUOLA
PIACENZA

PIEMONTE AVIGLIANA
BUSSOLENO
IVREA
OULX
SANTHIA’
TORINO
LINGOTTO
VERCELLI

TOSCANA AULLA
CARRARA
LUCCA
MASSA
PONTREMOLI
SIENA

LIGURIA SARZANA LAZIO ROMA S.PIETRO
VITERBO 
P.FIORENTINA
ZAGAROLO


	Regulamento da Via Francigena Válido até 21/12/2019
	REGIÃO
	ESTAÇÃO
	REGIÃO
	ESTAÇÃO

