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1º dia: Q. 21/09/2021 - São Paulo / Cidade do México 
Em horário apropriado, apresentação no aeroporto para 
embarque com destino ao México. Chegada, recepção no 
aeroporto e traslado para o hotel. Acomodação, jantar e 
pernoite. 

2º dia: Q. 22/09 - Cidade do México 
Após o café da amanhã, city tour com transporte guia local; 
nosso trajeto começa com um passeio panorâmico pelo Paseo 
de La Reforma e posteriormente visitaremos o Centro 
Histórico, onde a primeira parada será no famoso Zócalo 
(praça), onde se encontra o Palácio Nacional com belos 
murais do artista Diego Rivera, o Templo Mayor, Museu do 
Templo Maior, Tlatelolco – Praças das 3 culturas. Destaque 
para a Catedral Metropolitana, posteriormente visitaremos o 
Museu Nacional de Antropologia (ingresso incluso). 
Visitaremos as zonas mais belas da cidade do México para 
visitar Xoximilco. Passeio de Gôndola que os nativos chamam 
de trajineras, tipicamente decoradas. Retorno ao hotel para 
jantar e descanso.

3º dia: Q. 23/09 - Cidade do México 
Após o café da amanhã, seguimos para o dia dedicado a visita 
ao Santuário de Guadalupe, com missa. A tarde visitaremos o 
Centro de estudos Guadalupanos com uma explicação 
detalhada dada por um estudioso guadalupense sobre a 
Virgem. Retorno ao hotel  para jantar e descanso.

4º dia: Q. 24/09 - Cidade do México / Teotihuacan / Cidade do 
México
Após o café da amanhã,  saída para Teotihuacán, onde 
homens transformam-se em deuses e  a igreja de Tulpetlac , 
local da 5 aparição da Virgem. Missa e seguimos ao sítio 
arqueológico do antigo império de Teotihuacán (cidade dos 
deuses 500 AC a 650 DC), localizado a uns 50 km ao noroeste 
da capital, declarado Patrimônio da Humanidade pela 
UNESCO em 1987. Uma metrópole de templos em sua época 
onde poderemos admirar as impressionantes Pirâmides Del 
Sol y La Luna, caminhar pela Avenida de los Muertos, conhecer 
o Palácio de las Mariposas e o "Templo de La Serpente 
Emplumada", Quetzalcoatl. Tempo para compras no mercado 
de artesanato e final do dia retorno ao hotel para jantar.

5º dia: Q. 25/09 - Mexico, Puebla 
Após o café da amanhã, saída para Puebla-Patrimônio da 
Humanidade, passando por Tlaxcala- visita ao Centro 
Histórico e a Basilica de Octlán com missa, parada para 
almoço.  Seguimos para Puebla com visita ao centro histórico 
e a catedral . Acomodação, jantar e pernoite.

6º dia: Q. 26/09 - Puebla /Cholula / Puebla
Após o café da amanhã, saída para visita a Cholula ,uma das 
cidades, ainda populosas, mais antigas do México. Aqui se constrói 
a maior pirâmide do país e abundantes igrejas. Visitaremos a igreja 
de Nuestra Señora de los Remedios (Nossa Senhora dos 
Remédios), construída em pedra e enfeitada com folha de ouro de 
24 quilates. Retorno ao hotel para jantar e pernoite.

7º dia: Q. 27/09 - Puebla / Cuernavaca / Taxco .
Após o café da amanhã, saída para TAXCO, passando por 
Cuernavaca, ao sul da capital do país que é conhecida como a 
cidade das buganvílias. Iremos visitar a catedral que foi construída 
como uma missão em 1552 e em 1891 foi elevada a catedral 
(representante do vice-reinado). Continuaremos até a cidade 
mineira de Taxco, conhecida como a cidade da prata, onde 
visitaremos a famosa igreja de Santa Prisca. Tempo para visitar as 
pratarias e caminhada pelas praças e ruas. Seguimos para o hotel 
com jantar e pernoite.

8º dia: Q. 28/09 - Taxco / Acapulco 
Após o café da amanhã, saída para Acapulco . Vamos continuar 
nossa jornada através das estradas sinuosas em meio a belíssimas 
paisagens da cordilheira da Sierra Madre Occidental, 
atravessaremos o estado de Guerrero até a Acapulco. Check in no 
hotel , restante do tempo livre para descanso e jantar.

9º dia: Q. 29/09 - Acapulco 
Após o café da manhã, tour panorâmico de 2h de duração pela 
cidade, a fim de conhecer os lugares mais pitorescos e tradicionais 
de Acapulco, posteriormente subida até a parte mais alta da Bahia 
para visitar a Capela da Paz, breve tempo para compras e por 
último ida em direção ao centro para visitar a Catedral Nuestra 
Sra. de la Soledad.  Às 16:30h navegação de Iate pela Bahia de 
Acapulco. Retornando ao porto em torno das 19:00h. Retorno ao 
hotel para jantar e descanso.

10º dia: Q. 30/09 - Acapulco / São Paulo
Em horário apropriado seguimos para o aeroporto para vôo a São 
Paulo com as devidas conexões  Fim dos nossos serviços. .

Agradecemos por peregrinar conosco. Nossa missão é 
Evangelizar!



PACOTE
COMPLETO

US$ 5.890,00
+ TAXA DE SERVIÇO | US$ 150,00

CAMINHANDO COM MARIA PEREGRINACÕES LTDA.
CNPJ: 29.094.139/0001-23

Informações

MAIS QUE VIAGENS, ENCONTROS COM DEUS!

PAGAMENTO FACILITADO
PARCELAMOS EM ATÉ 10X NO CARTÃO DE CRÉDITO

VÁRIAS OPÇÕES DE PAGAMENTO

AGÊNCIA | 0164
CONTA CORRENTE | 13002234-8
CNPJ: 29.094.139/0001-23

AGÊNCIA |  3029-5
CONTA CORRENTE 26784-8
CNPJ: 29.094.139/0001-23

AGÊNCIA | 2003 | OP 003
CONTA CORRENTE | 2036-9
CNPJ: 29.094.139/0001-23

Informações

ITENS INCLUSOS

 ü Bilhetes aéreos internacionais em classe econômica (para classe executiva, consultar acréscimo);

 ü Ônibus de luxo com ar condicionado ou aquecedor;

 ü Direito de levar uma mala de até 20 kg + 1 bagagem de mão;

 ü Guias locais e acompanhante da Obra de Maria saindo do Brasil;

 ü Taxas de embarque;

 ü Seguro saúde e seguro bagagem (acima de 70 anos favor consultar).

 û Excesso de bagagem nos aviões;
 û Despesas de caráter pessoal (bebidas, lanches, telefonemas, consumo do frigobar nos hotéis, etc);
 û Ingressos para as visitas não especificamente mencionadas ou programadas. 

(visitas extras / atividades particulares);
 û Taxas consulares e testes exigidos para embarque.

 

ITENS NÃO INCLUSOS

OBSERVAÇÕES

A peregrinação, bem como todas as outras, deverão ser totalmente pagas até no máximo 60 dias antes da viagem. A taxa de 
adesão é intransferível. Caso haja desistência por parte de algum peregrino, este perderá a taxa de adesão. O preço cotado 
para este roteiro está baseado nos valores cobrados pelos ônibus, hotéis e restaurantes no ano de 2021, e será reajustado caso 
haja aumentos significativos. Também a parte aérea será reajustada se houver aumento de tarifas superior a US$ 1.000,00 ou  
mudanças importantes na política das transportadoras aéreas referente a desconto para grupos de peregrinos. Preço válido para 
saída dos aeroportos de São Paulo-SP.
Saindo de outro aeroporto, deverá ser feita uma consulta. Pacote válido para grupos de no mínimo 30 passageiros. De 25 a 29  
passageiros terá acréscimo de 10%. De 20 a 24 passageiros terá acréscimo de 15%. Caso o cliente não aceite haverá devolução, 
que será no prazo de 60 dias antes da viagem.

(12) 3186 2055
(11) 3399 4709

atendimento@caminhandocommaria.com
www.caminhandocommaria.com

 ü Hospedagem de 08 noites em hotéis categoria quatro estrelas, em quartos duplos com banheiro  
privativo (para apartamento individual, consultar o acréscimo);

 ü Pensão completa, café da manhã, almoço e jantar; (exceto em dias de vôos, navios, trens e dias livres);

* A participação do Pe. Fábio de Melo na direção espiritual do grupo, será feita nas missas celebradas diariamente. 
A parte  cultural e histórica, será feita por um guia local, de acordo com as visitas mencionadas no roteiro.
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