
 

 

PEREGRINAÇÃO AO MÉXICO COM CANCUN 

 

Pe. José Luis Beltrame – Catedral de São Carlos / SP 

05/11 (ter) – SÃO PAULO / MÉXICO 

Embarque em voo com destino a Cidade do México. Horário e companhia aérea a definir. Chegada, 
recepção e traslado ao hotel. Jantar. 

06/11 (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. 

07/11 (qui) - BASÍLICA DE GUADALUPE / PIRÂMIDES DE TEOTIHUACAN 

Café da manhã. Pela visitaremos a Basílica de Nossa Senhora de Guadalupe, onde teremos mais 
lguns 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. 

08/11 (sex) - 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. 

09/11 (sab) – 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. 

10/11 (dom) - CIDADE DO MÉXICO 150km TAXCO 150km CIDADE DO MÉXICO 

Café da manhã e realização de um passeio de dia inteiro a belíssima cidade de Taxco, considerada 
uma das mais belas cidades coloniais do país. Está encravada numa zona resguardada pelos morros 
e as montanhas. Graças à intensa exploração das suas jazidas de prata se transformou num dos 
centros mineiros mais importantes da Nova Espanha. Hoje em dia, em quase todos os cantos do 
povoado existem lojas onde é possível comprar jóias de prata produzidas na região. Belos brincos, 
colares, pulseiras, anéis e outras criações são o presente perfeito para levar para casa. A magia do 
Taxco se estende pelos lugares que a rodeiam, cheios de história e com muitos cantos para poder 
descobrir. Celebração da Missa em uma igreja local. No final do dia, retorno ao hotel na Cidade do 
México. 

11/11 (seg) - CIDADE DO MÉXICO / 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. 

12/11 (ter) – 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. 

13/11 (qua) – CANCUN 

Café da manhã e dia inteiramente livre para desfrutar das praias e atividades opcionais oferecidas 



 

 

em Cancun. Sugerimos para os que desejarem, realizar um opcional pela zona arqueológica de 
Tulum, com suas ruínas que contrastam com a água cristalina do caribe mexicano, incluindo 
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. Sistema de all 
inclusive no hotel o dia inteiro com almoço, jantar e bebidas. 

14/11 (qui) – CANCUN 

Café da manhã e dia inteiramente livre para desfrutar do sistema de all inclusive no hotel. 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. 

15/11 (sex) – CANCUN / SÃO PAULO 

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 
São Paulo. Companhia aérea e conexões a definir. 

16/11 (sab) – SÃO PAULO 

Chegada em São Paulo no início da manhã. 


