
TEMPO MÉXICO 23 °C  34 °C 

PROGRAMAÇÃO SAÍDA | 15 DE JUNHO 2023

MÉXICO ESPECIAL
DIREÇÃO ESPIRITUAL - PE. SIDNEY DIAS

1 3 
D I A S

1º dia Qui. 15/06/2023 – São Paulo / Cidade do México
Apresentação no aeroporto. Embarque com destino 
ao México, chegada, acomodação no hotel, jantar e 
pernoite.

2º dia Sex. 16/06 – Cidade do México
Após café da manhã. Logo após passeio panorâmico 
pela Cidade do México. Visitando o Zocalo, o Palácio 
Nacional, ruinas do Templo Maior dos Astecas, Catedral 
Metropolitana, centro de artesanato, Bosque de Cha-
pultepec, à Praça das três culturas. Retorno ao hotel, 
jantar e pernoite.

3º dia Sáb. 17/06 – Cidade do México /
Guadalupe / Cidade do México Após café da manhã. 
Visita a Basílica de Guadalupe, onde se encontra a ima-
gem original da Virgem Maria que apareceu no pedaço 
do manto de um índio. Visitaremos as duas Basílicas, 
uma do século 18 e uma devota à Virgem construída 
quase 30 anos atrás. Retorno ao hotel. Jantar e pernoite.

4° dia Dom. 18/06 – Cidade do México / Taxco
Após café da manhã. Saída para Cuernavaca, conheci-
da como lugar da eterna primavera. Visita a mais an-
tiga Catedral do México. Continuação pelos sinuosos 
caminhos através da serra Madre, cortada por vales e 
bosques. Entrada no estado de Guerrero, onde o gru-
po alcançará a pitoresca cidade de Taxco, a cidade da 
prata. Visita a Igreja de Santa Prisca, construída com 
a prata da cidade. Tempo livre para compras ou para 
uma caminhada pelas ruas de pedra que tem servido 
de inspiração para inúmeros artistas. Acomodação no 
hotel. Jantar e pernoite.

5º dia Seg. 19/06 – Taxco / Puebla
Após café da manhã: Saída para Puebla (Patrimônio da 
Humanidade), passando por Tlaxcala (Basílica de nossa 
Senhora de Ocotlan). Acomodação, jantar e pernoite.

6º dia Ter. 20/06 – Puebla
Após café da manhã: Visita de dia inteiro pela cidade,
conhecida como “cidade dos anjos e dos Azulejos”,  

conhecendo a Catedral, Igreja Tonanzintla, Palácio  
Federal, capela do Rosário, entre outros pontos  
turísticos. Pernoite.

7º dia Qua. 21/06 – Puebla / Acapulco
Após café da manhã. Traslado a Acapulco. Chegada, 
acomodação no hotel. Tempo livre. Jantar e pernoite.

8º dia Qui. 22/06 – Acapulco
Após café da manhã. Visitas as mais importantes  
atrações da cidade de Acapulco (espetacular show dos 
mergulhadores). Jantar e pernoite.

9º dia Sex. 23/06 – Acapulco / Cidade do México /
Mérida Em horário apropriado, traslado ao aeroporto 
para embarque com destino a Mérida. Chegada, trasla-
do ao hotel. Acomodação, jantar e pernoite.

10º dia Sáb. 24/06 – Mérida
Após café da Manhã. Visita à civilização dos Maias, 
o Parque Arqueológico de Uxmal, Palácio do Governo, 
Pirâmide Magnífica e o Templo das Tartarugas. Tempo 
livre para atividades independentes. Retorno ao hotel, 
jantar e pernoite.

11º dia Dom. 25/06 – Mérida / Chichen-Itzá / Cancun
Após café da manhã. Em horário apropriado, saída para 
visita a Zona Arqueológica de Chichen-Itzá. Continuação 
para Cancun. Acomodação no hotel. Jantar e pernoite

12º dia Seg. 26/06 - Cancun
Após café da Manhã. Dia livre. Sugere-se visita opcional 
ao Parque Aquático de Xcaret ou a Cozumel. Jantar e
pernoite.

13º dia Ter. 27/06 - Cancun / Cidade do México / São 
Paulo
Em horário apropriado, traslado ao aeroporto para  
embarque com destino a São Paulo, fazendo conexão 
na Cidade do México.

Fim dos nossos serviços.



CHEQUE   |   BOLETO   |   CARTÃO

PAGAMENTO FACILITADO
US$ 4.680,00

+ TAXA DE ADESÃO | US$ 150,00

PACOTE
COMPLETO

CAIXA
AG: 2003 | OP: 003
C/C: 2036-9

BANCO DO BRASIL
AG: 3029-5
C/C: 26784-8

SANTANDER
AG: 0164
C/C: 13002234-8

DADOS BANCÁRIOS
CNPJ: 29.094.139/0001-23

 � Direito de levar uma mala de até 20 kg + 1 bagagem de mão
 � Taxas de embarque  | Ônibus de luxo com ar condicionado ou aquecedor
 � Guias locais | Guia acompanhante da Obra de Maria saindo do Brasil
 � Seguro saúde e seguro bagagem | Acima de 64 anos favor consultar
 � Bilhetes aéreos internacionais em classe econômica | Para classe executiva, consultar acréscimo
 � Pensão completa, café da manhã, almoço e jantar | Exceto em dias de vôos, navios, trens e dias livres
 � Hospedagem em hotéis categoria turística, em quartos duplos com banheiro privativo | Para  

apartamento individual, consultar o acréscimo

MAIS QUE VIAGENS, ENCONTROS COM DEUS!

peregrinacoes.oficial CAMINHANDO COM MARIA PEREGRINAÇÕES LTDA.    |   CNPJ: 29.094.139/0001-23

INCLUSO NO PACOTE

EXCLUSO NO PACOTE

OBSERVAÇÕES

12. 3186 2055
11. 3341 2254

atendimento@caminhandocommaria.com
www.caminhandocommaria.com

Informações

A peregrinação, bem como todas as outras, deverão ser totalmente pagas até no máximo 60 dias antes da viagem. 
A taxa de serviço é intransferível. Caso haja desistência por parte de algum peregrino, este perderá a taxa de serviço. 
O preço cotado para este roteiro está baseado nos valores cobrados pelos ônibus, hotéis e restaurantes no ano de 
2022, e será reajustado caso haja aumentos significativos. Pacote válido para grupos de no mínimo 30 passageiros 
com saída do Aeroporto de São Paulo - SP, sujeito a alteração sem aviso prévio. Saindo de outro aeroporto ou  
grupos com número de inscritos inferior a 30 passageiros, deverá ser feita uma consulta. A parte aérea será 
reajustada se houver aumento de tarifas superior a US$ 900,00 ou mudanças importantes na política das 
transportadoras aéreas referente a desconto para grupos de peregrinos. De 25 a 29 passageiros terá acréscimo 
de 10%. De 20 a 24 passageiros terá acréscimo de 15%.

 � Excesso de bagagem nos aviões
 � Taxas ou vistos consulares | Taxas de adesão US$ 150,00
 � Ingressos para as visitas não especificamente mencionadas ou programadas
 � Despesas extras e seguro viagem adicionais não mencionadas nos itens inclusos
 � Despesas de caráter pessoal (bebidas, lanches, telefonemas, consumo do frigo-bar nos hotéis, etc.


