
Santuário de Nossa Senhora de Guadalupe e
Santuário de  Santa Rosa de Lima
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2020

MÉXICO E PERU

Acompanhamento espiritual dos padres: 
PIO JOSE, EPIFÃNIO E 
FELICÍSSIMO BRAGA DA SILVA



01º  dia 03 nov ter São Paulo  
Apresentação no aeroporto internacional de 
Guarulhos e embarque via Bogotá com destino 
ao México. Chegada, recepção e traslado. 
Acomodação. Jantar.

02º  dia 04 nov qua México 
Café da manhã. Visita ao Santuário de Nossa 
Senhora de Guadalupe, composto por várias 
igrejas e capelas, dentre eles as duas Basílicas 
dedicadas à Virgem, a Praça da Constituição, 
informalmente conhecida como o Zócalo, 
rodeada por edifícios de grande valor 
arquitetônico, artístico e histórico, o Palácio 
Nacional, onde se encontram famosas pinturas 
de Diego Rivera, a Catedral Metropolitana, cuja 
construção durou três séculos, as Ruínas do 
Templo Maior dos Astecas, a Praça das Três 
Culturas, o Parque de Chapultepec e a Praça 
Garibaldi. Jantar.

03º  dia 05 nov  qui México / Teotihuacán /  
México
Café da manhã. Saída para visita à Zona 
Arqueológica de Teotihuacán, conhecida como 
Cidade dos Deuses, onde se encontram as 
gigantescas Pirâmides do Sol, construída no 
século I, e da Lua, construída no século II, a 
Avenida dos Mortos, a Cidadela com o Templo 
de Quetzacoatl e o Palácio das Mariposas.  

Retorno à Cidade do México visitando um 
Centro de Artesanato.  Jantar . 
  
04º dia  06 nov sex México / Puebla / México
Café da manhã. Saída em direção a cidade de 
Puebla. Visita a Zona Arqueológica de Cholula, 
ao ex-Convento de Santa Mônica, à Capela do 
Rosário, à Catedral e à Fonte na Praça Central 
da Cidade.   Continuação até o vilarejo de 
Tonantzintla onde visitaremos a igreja de Santa 
Maria Tonantzintla. Retorno a Cidade do 
México. Jantar. 

05º dia  07 nov  sab  México / Xochimilco /  
México
Café da manhã. Saída em direção aos canais 
de Xochimilco. Uma rede de canais, que em 
tempos ligava os lagos do vale do vulcão extinto 
da Cidade do México. Estes canais 
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indiretamente artificiais foram outrora o principal 
meio de transporte utilizado pelos Astecas. 
Passeio de trajineras, pequenas gôndolas, 
coloridas com temas astecas especialmente 
desenhados para turistas e visitantes, onde 
poderão apreciar as  pequenas ilhas artificiais, 
chamadas chinampas, que são usadas para 
cultivar flores, vegetais e plantas ornamentais. 
Retorno a Cidade do México.  Jantar em um 
restaurante típico com show. 

06º dia  08 nov dom México / Lima    
Café da manhã. Em horário conveniente, 
traslado para o aeroporto e embarque com 
destino a Lima. Chegada, recepção, e traslado. 
Acomodação. 

07º dia 09 nov seg Lima
Café da manhã. Visita à cidade: Plaza Mayor, 
onde se encontra o Palácio Presidencial, 
Palácio Municipal e a Catedral de Lima, e o 
Santuário de Santa Rosa de Lima, bairro 
boêmio de Barranco, e os modernos bairros de 
Miraflores e San Isidro, e terminaremos tendo 
uma espetacular vista do Oceano Pacífico. 
Jantar.

08º dia  10 nov ter Lima / Cusco   
Café da Manhã. Traslado para o aeroporto e 
embarque com destino a Cusco a cidade 
“Imperial dos Incas”. Chegada, recepção e  

visita à capital do império dos Incas, Catedral, o 
Convento de Santo Domingo , importante 
templo dedicado ao culto do sol, a Rua Hatun 
Rumiyoc as atrativas ruínas Sacsayhuamán, 
Tampumachay conhecida com o nome de 
Banhos do Inca, Kenko, que foi um centro de 
rituais com galerias subterrâneas, e Puca 
Púcara que significa fortaleza vermelha. 
Acomodação. Jantar.

09º dia  11 nov qua Cusco / Águas Calientes 
Café da manhã. Em horário conveniente 
traslado para a estação ferroviária e embarque 
de trem com destino a cidade de Águas 
Calientes (cidadezinha aos pés de Machu 
Picchu onde se pega o ônibus de subida para 

Pubela

Lima



* Passagem aérea em classe econômica com tarifa 
promocional para grupos indo e voltando na mesma data; 
* Hospedagem em hotéis de categoria turística ou turística 
superior (aptos disponíveis após às 16h00);
* Refeições conforme roteiro, com menu igual para todo o 
grupo, exceto bebidas (não inclui dietas especiais ou 
específicas);
* Traslados e passeios especificados no roteiro em ônibus com 
ar condicionado exclusivo para o grupo;
* Guias locais falando português ou espanhol;
* Assistência de viagem internacional (excluídas doenças 
graves, crônicas ou pré-existentes);
* Transporte de 01 mala de porão de até 20 quilos e 01 mala de 
mão de até 05 quilos (não inclui carregadores). 

INCLUSOS NO PROGRAMA:

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES

PREÇO À VISTA POR PESSOA 
AÉREO E TERRESTRE EM DÓLARES: 

APTO DUPLO  
US$ 3.350,00 + 350,00 TAXAS 

APTO INDIVIDUAL  
US$ 4.150,00 + 350,00 TAXAS

Rua Sete de Abril, 252 - 10º Andar - Cj. 103 - República - São Paulo - SP - CEP 01044-000
Tel.: (11) 3257-9511 

genesis@genesisturismo.com.br

Grupo mínimo de 20 passageiros. Roteiro elaborado em dezembro/19.  Os preços ou tarifas indicadas no folheto poderão 
variar em função da data de sua elaboração e/ou algum evento especial, bem como, quando for o caso, 

em razão de aumentos autorizados pelas entidades competentes.

entrar na cidadela), resto do dia livre, 
possibilidade de banhos termais. Acomodação. 
Jantar.

10º dia 12 nov qui Águas Calientes / Machu 
Picchu / Cusco
Café da manhã. Subiremos por volta das 
07:30, a Machu Picchu. Visitando à cidade 
perdida dos incas, e cujo ingresso às ruínas é 
permitido, somente durante o dia,  montanha 

de Huayna Picchu. Retorno de trem no final da 
tarde a cidade de Cusco.  Jantar.

11º dia 13 nov sex Cusco / Bogotá / 
São Paulo    
Saída em direção a cidade de Lima. Em 
horário conveniente, traslado para o aeroporto 
de Lima e embarque via Bogotá com destino a 
São Paulo. Chegada e fim dos nossos 
serviços.
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