
PEREGRINAÇÃO AO MÉXICO COM CANCUNPEREGRINAÇÃO AO MÉXICO COM CANCUN

NovembroNovembro de  2019 – 13 dias 

Pe. Luis Francisco Ledur – Paróquia N. Sra. Da Paz – Porto Alegre / RS
Pe. Luis Inácio Ledur – Paróquia Cristo Bom Pastor – Porto Alegre / RS

25/11 (seg) – PORTO ALEGRE / MÉXICO 
Embarque pela manhã em Porto Alegre em voo com destino à Cidade do México. Companhia aérea e conexões a
definir. Chegada, recepção e traslado ao hotel. Jantar. 

26/11 (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.

27/11 (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. 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. Almoço. À tarde visitaremos o
espetacular Museu de Antropologia. Jantar no hotel.

28/11 (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. 

29/11 (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”. Jantar no hotel.

30/11 (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. 



01/12 (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.

02/12 (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. 

03/12 (ter)  - QUERÉTARO  / CANCUN (avião)
Café da manhã e em horário oportuno, traslado para o aeroporto de Queretaro. Embarque no voo para Cancun.
Traslado para o resort onde ficaremos hospedados, com sistema all inclusive com comida e bebidas. Ocupação dos
quartos a partir das 15h, mas antes já poderão trocar de roupa e aproveitar a praia a e a piscina. Tempo livre para
desfrutar deste paraíso. 

04/12 (qua) – CANCUN  
Café da manhã e dia inteiramente livre para desfrutar das praias e atividades opcionais oferecidas em Cancun.
Sugerimos, para os que desejarem, um passeio opcional para a Isla Mujeres, com sua beleza única. Sistema de all
inclusive no hotel o dia inteiro com almoço, jantar e bebidas.

05/12 (qui) – CANCUN 
Café da manhã.  Hoje visitaremos a  zona arqueológica de Tulum, com suas ruínas que contrastam com a água
cristalina do caribe mexicano. O passeio inclui também Xcaret, o parque ecológico mais divertido de Cancún, onde
será possível flutuar nas águas límpidas dos rios subterrâneos e ter contato com a rica fauna e flora do lugar.
Almoço incluído. Retorno ao hotel e jantar.

06/12 (sex) – CANCUN
Café da manhã  e dia inteiramente livre para desfrutar do sistema de  all  inclusive no hotel  o dia inteiro com
almoço, jantar e  bebidas.  Para  os  que  desejarem,  é  possível  realizar  opcionalmente  um  passeio  à  zona
arqueológica de  Chichen Itza e ao  Cenote Ik-Il,  um dos destinos mais procurados pelos turistas que visitam a
região. 

07/12 (sab) – CANCUN  /  PORTO ALEGRE
Café da manhã. Embarque das malas no ônibus. Celebraremos a Missa de encerramento de nossa peregrinação
em uma igreja local. Em seguida, traslado para o aeroporto e embarque em voo para Porto Alegre. Companhia
aérea e conexões a definir.

08/12 (dom) – PORTO ALEGRE
Chegada em Porto Alegre no início da manhã.



C O N D I Ç Õ E S     G E R A I SC O N D I Ç Õ E S     G E R A I S

PROGRAMA COMPLETO: (parte aérea + parte terrestre em apartamento duplo)

Preços calculados para um grupo mínimo de 30 pessoas
Serviço Valor

Pacote com Pensão Completa U$ 4.150,00

Suplemento para apartamento individual  – U$ 795,00

**O preço inclui **
Passagem aérea desde Porto Alegre em classe econômica
Trechos aéreos México/Cancun com cia aérea local
Taxas de embarque nos aeroportos
Transporte de 1 mala por pessoa com o peso máximo de 23kg
Hotéis de categoria turística superior (3 superior e 4 estrelas)
Serviço de carregadores de malas nos hotéis (uma mala por pessoa)
Regime de pensão completa em todo o roteiro (café, almoço e jantar), exceto
o almoço do dia 03/12
Sistema  all  inclusive em  Cancun  (alimentação  e  bebidas  durante  todo  o
tempo da hospedagem)
Serviço de ônibus luxo durante toda a programação
Passeios conforme os mencionados no programa
Guia acompanhante Unitur durante toda a viagem
Guia local em português acompanhando o grupo durante todo o roteiro
Ingressos a igrejas, museus e monumentos indicados no roteiro  
Gorjetas a guias e motoristas
Kit de viagem Unitur (bolsa, etiquetas, porta-documentos, etc) 
Cartão de assistência de viagem Travel Ace com cobertura de U$ 100 mil. 

**O preço não inclui:
Passaporte e vistos, se necessários
Refeições “a la carte” e bebidas
Passeios opcionais
Almoço  no  dia  03/12  devido  ao
horário do voo

** Condições de pagamento e inscrições:
A adesão ao grupo será confirmada mediante o pagamento da taxa de U$ 200,00 (Duzentos  Dólares) que constitui
parte do pagamento do pacote, devendo, portanto, ser deduzida no acerto final do mesmo.
A passagem aérea poderá ser paga através do cartão de crédito nas condições em que a cia. aérea estiver operando
no período da emissão da mesma, o que deverá ocorrer até  60 dias antes da viagem.
Há ainda a alternativa de uma cobrança mensal sem juros, ao longo dos meses que antecedem a viagem, que pode
ser paga em qualquer agência bancária, de valor estabelecido pelo próprio interessado. Estes valores, convertidos em
Dólar  no  dia  do  pagamento,  constituem  um  crédito  que,  mensalmente,  vão  abatendo  o  valor  do  pacote.  Os
interessados nesta modalidade de pagamento antecipado mensal, deverão entrar em contato com a Unitur o quanto
antes, permitindo assim um parcelamento mais amplo e flexível.
IMPORTANTE: os valores acima, embora exatos, podem sofrer alterações devido a vários fatores que independem
da nossa vontade, tais como: aumento das tarifas aéreas internacionais, variações bruscas nas cotações cambiais, etc.


