PEREGRINAÇÃO À

CIDADE DO MÉXICO E
PENÍNSULA YUCATÁN
12 a 20 NOV 2019

Acompanhada pelo
Pe. José Carlos Nunes

1º Dia LISBOA / CIDADE ESCALA / CIDADE DO MÉXICO

Embarque e partida em voo regular com destino à Cidade do México, via cidade escala. Instalação no hotel. Jantar e alojamento.

2º Dia CIDADE DO MÉXICO

Visita da Cidade do México e arredores, com destaque para a Praça da Constituição, o Palácio Nacional, a Catedral Metropolitana,
o Templo Mayor Azteca, o Museu de Antropologia. No final das visitas, partida para a região de Xochimilco para um passeio nos
característicos e coloridos barcos típicos.

3º Dia CIDADE DO MÉXICO / GUADALUPE / TEOTIHUACAN

Visita do Santuário da Virgem de Guadalupe, com destaque para nova Basílica, e da zona arqueológica de São João de Teotihuacan, a misteriosa cidade dos deuses, para conhecer a Pirâmide do Sol, construída no século I, e a Pirâmide da Lua, construída no
século II.

4º Dia CIDADE DO MÉXICO / HUEJOTZINGO / PUEBLA

Visita do centro histórico de Puebla e da zona arquitetónica de Cholula, visita da Pirâmide, uma das mais importantes e maiores do
continente americano e da época cholulteca. No final do dia, regresso ao hotel. Jantar e alojamento.

5º Dia CIDADE DO MÉXICO / MÉRIDA

Partida em voo regular com destino a Mérida e visita da cidade.

6º Dia MÉRIDA / UXMAL

Partida para Uxmal, uma das zonas arqueológicas mais bonitas da rota Puuc. Continuação para visita a Kabah, lugar que foi habitado desde os séculos III.

7º Dia MÉRIDA / CHICHEN ITZA / CANCÚN

Visita de Chichen Itza, um dos principais locais arqueológicos da Península de Yucatán, que nos transporta ao mundo enigmático
dos deuses maias. No final das visitas, partida para Cancún.

8º Dia CANCÚN / CIDADE ESCALA

Em hora a combinar localmente partida em autocarro privativo para o aeroporto de Cancún. Formalidades de embarque e partida
em voo regular com destino a Lisboa, via cidade de escala. Noite a bordo.

9º Dia CIDADE ESCALA / LISBOA

Chegada a Lisboa. Formalidades de desembarque e recolha da bagagem.
Preços por pessoa
Em quarto duplo

Preço-base
Mínimo 30 pessoas

Preço-base
Mínimo 20 pessoas

2.675,00 €

2.898,00 €

Suplemento por
quarto individual

495,00 €

Suplemento seguro de
cancelamento de viagem

40,00 €

Programa-base inclui:
•V
 oos regulares em classe turística, com franquia de uma peça
máximo 23 kg de bagagem;
• Taxas de aeroporto, segurança e combustíveis (em vigor);
• Transporte entre aeroporto e hotel e vice-versa com assistência;
• Estadia 7 noites em hotéis de 4*;
•R
 egime de acordo com o programa (7 pequenos-almoços;
7 almoços; 7 jantares);
Organização:

Para inscrições e informações:
PAULA CANELHA
Rua D. Pedro de Cristo, n.º 10
1749-092 Lisboa | Tel. 218 437 620
sede@paulus.pt

Inscrições até ao dia
10 de maio de 2019

com entrega de sinal no valor de
750 €. Mais 750 € por pessoa até
ao dia 10 de julho e depósito do
valor restante até 11 de setembro.

• Guia local em português ou espanhol para as visitas;
• Passeio de barco no lago de Xochimilco;
• Autocarro com ar condicionado durante todo o circuito;
• Acompanhamento da Pteam desde e até ao aeroporto de Lisboa;
• Entradas e visitas de acordo com o itinerário;
• Bagageiros;
• Seguro de viagem.

