Yume Travel
CLSW 103 bloco b Loja 14
Sudoeste - Brasília -DF
Telefone: 61 3344 -4949
celular : 61 99853-7770

PEREGRINAÇÃO AO SANTUÁRIO DE NOSSA SENHORA DE
GUADALUPE COM O PADRE FERNANDO REBOUÇAS
(CAPELÃO DO CBMDF).
CATEQUESE E DESCANSO NAS PRAIAS DE CANCÚN. SANTA MISSA ,
TERÇO MARIANO E TERÇO DA MISERICÓRDIA DIARIAMENTE.
Dia 19 novembro (sáb) – Partida de madrugada de Brasília às
03h31. Chegada ao aeroporto do Panamá às 06h32. Partida para um City
Tour na cidade, com visita ao Canal e tempo para compras no Albrook
Mall, maior Outlet da America Latina . Às 19h12 partida para a Cidade
do México. Chegada às 22h22 , acomodação no hotel e descanso.
Dia 20 novembro (dom) – Santa missa, café da manhã no hotel e em
seguida, saída para visitar a Basílica de Nossa Senhora de Guadalupe.
Visita completa ao santuário com Missa. Prosseguimento ao centro
histórico da cidade, visitando a Plaza de Santo Domingo, local onde
foi hospedado o Santo Ofício da Inquisição . Continuação à Catedral
Metropolitana (visita ao Altar dos Reis) e ao
Palácio
Nacional
do
Governo
para
admirar
os
murais extraordinários do pintor
mexicano Diego Rivera. Caminhada pelas ruas mais antigas da cidade,
passando pela Praça Manuel Tolsá até o Parque das Alamedas. No
retorno à Cidade do México, visita ao mercado de artesanato colorido e
tradicional, conhecido como La Ciudadela.
Dia 21 novembro (seg) – Santa missa, café da manhã e partida
para as pirâmides de Teotihuacán (Pirâmides do Sol e da Lua). Almoço
no local seguido de City Tour pela Cidade do México, visitando o Zócalo,
a Catedral, a praça das Três Culturas. Retorno ao hotel com jantar no
restaurante Villa Maria e Show folclórico dos Mariachis.

Dia 22 novembro (ter) – Café da manhã e partida para Tonantzintla para
visitar outro santuário de Nossa Senhora . Prosseguimento para Cholula e
Puebla, bela cidade do tempo dos Espanhóis, com suas lindas igrejas e
palácios. Visita à Catedral e à Capela do Rosário, com sua bela arquitetura
barroca. Retorno à cidade do México para a Santa missa e pernoite. Almoço
incluso neste dia.

Dia 23 novembro (qua) – Santa missa, café da manhã e tempo livre na
cidade do México. Chegada à Cancún as 23h24 . Acomodação no
hotel.

Dia 24 novembro (qui) – Em Cancún , o sistema de alojamento inclui
refeições e bebidas . A Santa missa, será diária, pela manhã, e as
orações, à noite
Dia 25 novembro (sex) – Dia livre em Cancún. Sugestão de opcional ao
belíssimo parque aquático de XCARET
Dia 26 novembro (sáb) – Dia livre em Cancún. Sugestão de opcional a
ilha COZUMEL.
Dia 27 novembro (dom) – Santa Missa e às 09h00 partida para o
aeroporto. Regresso ao Brasil às 12h00. Chegada a Brasília à 01h02 do
dia 28 de novembro. Fim dos nossos serviços.

Preços para 20 pagantes

U$ 3450,00

Preços para 30 pagantes

U$ 3300,00

Preços para 40 pagantes

U$ 3150,00

Os preços incluem:
•
•
•
•
•
•
•

Aéreo em classe econômica com taxas DE EMBARQUE;
Hospedagem nos hotéis indicados com café da manhã
no México e pensão completa em Cancún
Um jantar e um almoço na cidade do México;
Ônibus de luxo todo o tempo da peregrinação e passeios
mencionados;
Transfer in e out nos aeroportos e hotéis.
Gorjetas de guias e motoristas e serviço de maleteiros;
Seguro viagem e saúde.
Os preços NÃO incluem :

•
•
•

Despesas extras e refeições em aeroportos.
Refeições não mencionadas no roteiro.
Bebidas durante as refeições.

NOTAS: Valores por pessoa em apartamento duplo (aéreo e terrestre). Formas de
pagamento: à vista , ou parcelamento com entrada de 25% e saldo em até 9X .no Boleto ou
no cartão de crédito. O dólar será congelado no ato da assinatura do contrato.

CM 204
CM 427
AM 573
CM 292
CM 205

19 NOV BSB PTY 03:15 06:23
19NOV PTY MEX 19:05 22:22
23NOV MEX CUN 20:15 23:24
27NOV CUN PTY 12:00 14:37
27NOV PTY BSB 15:53 01:05

Preços para passeios opcionais:
•
Xcaret plus parque ecológico – US$ 236,00
•
Cozumel – US$ 220,00

Xcaret - Plus
Duração: 1Local: Cancún, MX- O lugar perfeito para conhecer o melhor do México , sua história e
tradições, onde você e sua família desfrutarão das melhores experiências. Este parque foi nomeado
pelos antigos maias um dos portos comerciais mais importantes e um reconhecido centro de
cerimônias. Atualmente conta com mais de 40 atrações relacionadas à natureza e cultura, onde
destacam-se: o mergulho de superfície (snorkel) para observação da vida aquática, nadar pelos rios
subterrâneos, borboletário, aquário, tartarugas marinhas, flamingos, e claro, o imperdível show
noturno que conta a história do México.

- Transporte de ida e volta com ar condicionado;
- Guia;
- Entrada do parque;
- Bolsa para traslado de pertences (rios subterrâneos);
- Uso de chuveiros, banheiros, redes, espreguiçadeiras, boias, colete salva-vidas;
- Almoço com bebidas inclusas;
- Armários para guardar objetos pessoais;
- Equipamento para snorkeling;
- Acesso as instalações da área Plus;
- Show Xcaret México Espetacular – disponível de segunda a sexta;

Cozumel com Playa Mia
Desfrute da vida marinha e conheça a encantadora Ilha de Cozumel, a maior ilha habitada do México.
Você receberá equipamentos e instruções para admirar a vida marinha no segundo maior arrecife de
corais do mundo. Aproveite ainda o parque aquático, parque flutuante, caiaques, pedalinhos e outras
atrações de Playa Mia.
Inclui:
- Transporte de ida e volta com ar condicionado;
- Traslado marítimo de ida e volta a Cozumel;
- Embarcação tipo escuna para snorkeling nos arrecifes de corais;
- Guia bilíngue;
- Entrada ao parque Playa Mia;
- Almoço buffet self-service;

