
 

 

MÉXICO COM GUADALUPE 

 

COORDENAÇÃO 

Pe. Anderson Daniel Lopes – Paróquia Santa Edwiges – Mogi Guaçu/SP 

Pe. Rodrigo Bernardes Simões –  Paróquia Nossa Senhora do Rosário - Santa Cruz das 
Palmeiras / SP 

05/08 (seg) – SÃO PAULO / MÉXICO  

Embarque em voo para a Cidade do México. Companhia aérea e conexões a definir. Chegada, 
recepção e traslado ao hotel. Jantar.  

06/08 (ter) - BASÍLICA DE GUADALUPE / PIRÂMIDES DE TEOTIHUACAN 

Café da manhã. Pela visitaremos a Basílica de Nossa Senhora de Guadalupe, onde teremos mais 
alguns momentos de devoções e celebração da Missa. Almoço. À tarde continuaremos até a 
impressionante zona arqueológica de Teotihuacán, onde visitaremos as monumentais Pirâmides do 
Sol e da Lua, o templo do Quetzalpapalotl, a cidade e a avenida dos mortos. Também visitaremos o 
centro artesanal. Retorno ao hotel. Jantar no hotel. 

07/08 (qua) - CIDADE DO MÉXICO 

Café da manhã. Saída para visita guiada passando pela Praça da Constituição, o Zocalo, rodeada por 



 

 

edifícios de grande valor arquitetônico, artístico e histórico. O Palácio Nacional com as famosas 
pinturas de Diego Rivera, o edifício da Corte Suprema, a Catedral Metropolitana, Praça das três 
culturas, o parque Chaputelpec, as principais Avenidas, monumentos, etc. Almoço. À tarde iremos 
na Igreja de São Francisco e a Igreja da Profecia, ambas do século XVI. Parada na Igreja de Santo 
Hipólito para visita a famosa Imagem de São Judas Tadeu que é o segundo local religioso mais 
visitado depois da Basílica de Guadalupe. Jantar no hotel.  

08/08 (qui) -  CIDADE DO MEXICO  120km  TLAXCALA  42km PUEBLA  160km  CIDADE DO MÉXICO 

Café da manhã no hotel. Seguiremos de ônibus até Puebla. No caminho faremos uma parada em 
Tlaxcala, onde está a Basílica de Nossa Senhora de Ocotlan. Este foi o local a Virgem apareceu e 
teve seu rosto miraculosamente estampado no tronco de uma árvore. Celebração da Missa. 
Seguiremos para Puebla. Chegada e almoço. À tarde, visita a cidade. Puebla é considerada, 
Patrimônio Cultural da Humanidade. Passaremos pelos principais pontos de interesse: Praça das 
Armas, Catedral, Capela do Rosário, casa das muñecas, Companhia de Jesus, etc. Retorno para a 
capital no final do dia . Jantar no hotel.  

09/08 (sex) – CIDADE DO MÉXICO  

Café da manhã no hotel. Logo cedo iremos a Xochimilco, patrimônio da UNESCO, uma reserva 
ecológica com uma série de lindos canais. A palavra náuatle significa "Lugar de flores." Embarque 
eu um trajinera e navegue ao longo do sistema de canais asteca, que já conectou cidades e vilarejos 
pré-colombianos.  Almoço. Em continuação visitaremos o que foi chamada a Cidade de Coyoacan e 
que hoje é parte da Cidade do México. Visita a antiga casa de Hermàn Cortes, o Museu Frida Kahlo 
chamada também de “A Casa Azul”. A Rua Guatemala onde existem muitas lojas de produtos 
religiosos, a Praça e a Igreja de Santo Domingo, a primeira Universidade e o assentamento da Santa 
Inquisição. Jantar no hotel. 

10/08 (sab) – CIDADE DO MÉXICO   270km    SAN MIGUEL ALLENDE 

Após o café da manhã saída em direção a San Miguel Allende, cidade considerada Parimônio 
Mundial pela Unesco. Entre os pontos que se destacam, temos a Igreja de São Miguel Arcanjo, o 
Convento da Concepção e Igreja de São Francisco. Almoço. Tempo livre para comprar artesanatos 
ou desfrutar dos bares e cafés do centro histórico. No final do dia, hospedagem no hotel e jantar.  

11/08 (dom) - SAN MIGUEL ALLENDE   95km   CERRO DEL CUBILETE  30km   GUANAJUATO   

Café da manhã e saída em direção a Guanajuato. No caminho faremos uma visita a um dos destinos 
mais populares entre os cristãos mexicanos, o Cerro del Cubillete. Ali visitaremos o Cristo de la 
Montaña, com celebração da Missa. Chegada em Guanajuato e almoço. Esta cidade é considerada 
Patrimônio cultural da humanidade, sede anual do Festival Internacional Cervantino. Passearemos 
por suas  ruas estreitas e praças, e por lugares tão interessantes como a Universidade, o Teatro 
Juárez, o beco do Beijo, a casa-museu do muralista Diego Rivera, marido de Frida Kahlo.Suas ruas e 
avenidas subterrâneas são únicas no país, a casa de Jorge Negrete, o museu do Quijote e seu 
famoso museu das múmias.  Hospedagem no hotel e jantar. 

12/08 (seg) – GUANAJUATO  148km   QUERÉTARO  

Café da manhã. Hoje seguiremos para a cidade de Santiago de Querétaro. "Pérola do Bajío", cidade 



 

 

muito importante durante as lutas pela Independência, hoje Patrimônio da Humanidade. Visita 
panorâmica para ver seus numerosos edifícios estilo barroco, que são dos séculos XVII e XVIII, 
localizados no centro histórico. Almoço. Tempo livre para desfrutar do centro histórico e para 
compras. Hospedagem no hotel e jantar.  

13/08 (ter)  - QUERÉTARO  220km  CIDADE DO MÉXICO  / SÃO PAULO 

Café da manhã. Em horário oportuno, viagem de ônibus para o aeroporto da Cidade do México. 
Embarque em voo com destino a São Paulo.  

14/08 (qua) - SÃO PAULO  

Chegada em São Paulo no início da manhã. 


