MÉXICO E PERU
SANTUÁRIO DE NOSSA SENHORA DE GUADALUPE
E SANTUÁRIO DE SANTA ROSA DE LIMA

11
Abr
2019
O princípio de uma boa viagem!

México

México e Peru
Roteiro Completo

2019

SANTUÁRIO DE NOSSA SENHORA DE GUADALUPE E SANTUÁRIO DE SANTA ROSA DE LIMA
01º dia 11 abr qui São Paulo
Apresentação no aeroporto internacional de
Guarulhos e embarque via Bogotá com destino ao
México. Chegada, recepção e traslado.
Acomodação.
02º dia 12 abr sex 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, também
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,
as Ruínas do Templo Maior dos Astecas, a Praça
das Três Culturas, o Parque de Chapultepec e a
Praça Garibaldi. Jantar.
03º dia 13 abr sab 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. Almoço.
Jantar no hotel.
04º dia 14 abr dom 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.
Almoço. Continuação até o vilarejo de Tonantzintla
onde visitaremos a igreja de Santa Maria
Tonantzintla. Retorno a Cidade do México. Jantar.
05º dia 15 abr seg 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 indiretamente artiﬁciais
foram outrora o principal meio de transporte utilizado
pelos Astecas. Passeio de trajineras, pequenas

Pubela
Fátima

Lima

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 16 abr ter 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 17 abr qua Lima
Café da manhã. Visitar a parte moderna e a parte
colonial da cidade de Lima, A cidade dos reis,
começando com os distritos de Miraﬂores e San
Isidro, onde vamos passar por uma construção préinca de cerca de 1200 anos de antiguidade, a
Huaca Pucllana. Em seguida, iremos para o Centro
Histórico, onde você vai conhecer a Plaza Mayor
que abrange o Palácio do Governo, o Palácio do
Arcebispo, o Município e a Catedral. Faremos uma
parada nos museus de chocolate e pisco para
realizar uma pequena degustação. Visita o
Convento de Santo Domingo, declarado Patrimônio
Cultural da Humanidade e onde repousam os restos
dos nossos santos patrões, San Martin de Porres e
Santa Rosa de Lima. Para ﬁnalizar, percorreremos o

Cusco

Museu Larco, que abriga a coleção privada
inigualável de Tesouros do Antigo Peru e inspira
seus visitantes a descobrir, compreender e apreciar
os mais de cinco mil anos de história do Antigo Peru
através de mais de 45,000 peças. Jantar.
08º dia 18 abr qui Lima / Cusco
Café da Manhã. Traslado para o aeroporto e
embarque com destino a Cusco a cidade “Imperial
dos Incas”. Chegada, recepção, e traslado ao hotel.
Restante da manhã livre para descansar e se
aclimatar à altitude. Visita pela cidade imperial de
Cusco, exemplo vivo da mistura das culturas andina
e espanhola. O percurso começa com uma visita ao
Convento de Santo Domingo, construído sobre o
Koricancha, antigo palácio incaico e principal centro
para a adoração do deus Sol. Logo, parada na
Praça de Armas, onde está a Catedral e a bela
igreja da Companhia de Jesus. Continuação até a
Fortaleza de Sacsayuaman, imponente amostra da
arquitetura militar incaica que domina a cidade.
Finalmente, os sítios arqueológicos de Qenko,
Puca-Pucara e Tambomachay, localizados ao
noroeste da cidade. Retorno ao hotel. Jantar.
09º dia 19 abr sex Cusco / Machu Picchu /
Águas Calientes
Café da manhã. Visita a um dos centros energéticos
mais importantes do mundo: Machu Picchu. Esta

Águas Calientes
Funchal

Cusco

excursão é feita em trem e durante o trajeto
teremos uma vista impressionante das paisagens
do Vale Sagrado do Urubamba. Na chegada a
Águas Calientes, nossos colaboradores o ajudarão
em seu embarque no ônibus que o levará até a
cidadela. Será uma experiência inesquecível, onde
você percorrerá cada recinto acompanhado por um
guia turístico. Após a visita guiada, tempo livre
para explorar o lugar, relaxar ou meditar. No
horário combinado, desceremos ao povoado de
Águas Calientes. Acomodação. Jantar.

Café da manhã. Manhã livre. Em horário
combinado, embarque no trem para retornar a
Cusco. Chegada, recepção, e traslado.
Acomodação. Jantar.
11º dia 21 abr dom Cusco / Lima
Café da manhã. Saída em direção a cidade de
Lima. Em horário conveniente, traslado para o
aeroporto de Lima e embarque com destino a:
12º dia 22 abr seg São Paulo
Chegada e ﬁm dos nossos serviços.

10º dia20 abr sab Águas Calientes / Cusco

PREÇO À VISTA POR PESSOA
AÉREO E TERRESTRE EM DÓLARES:

APTO DUPLO
US$ 2.995,00 + 250,00 TAXAS
APTO INDIVIDUAL
US$ 3.695,00 + 250,00 TAXAS

INCLUSOS NO PROGRAMA:
* 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).

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES
Grupo mínimo de 30 passageiros. Roteiro elaborado em outubro / 18.
Sujeito a alterações.
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