
 

 

México e Cancun 
Saída: 31 Outubro 2021 

Organização, informações e inscrições: Tel: (11) 3257 9511 / whatsapp (11) 95332 1919 

www.genesisturismo.com.br | genesis@genesisturismo.com.br 

 
01º  dia  dom     São Paulo 
Apresentação no aeroporto internacional de Guarulhos e embarque com destino a: 
Chegada, recepção e traslado. Acomodação. Jantar. 
 

02º  dia  seg México  
Café da manhã. Visita ao Santuário de Nossa Senhora de Guadalupe, composto por várias igrejas e capelas, dentre elas as 
duas Basílicas dedicadas à Virgem. Saída para visita à cidade onde se destacam: 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  ter México  
Café da manhã. Dia livre. Jantar. 
 

04º  dia  qua 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 em 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. 
 

05º  dia  qui México / Puebla / México  
Café da manhã. Saída em direção a 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. Retorno a cidade do México.  
 

06º  dia  sex México / Cancun  
Café da manhã. Em horário conveniente, traslado para o aeroporto do México e embarque com destino a Cancun. 
Chegada, recepção e traslado. Acomodação.  
 

07º  dia  sab Cancun / Xcaret / Cancun  
Café da manhã. Saída para visita à Xcaret México, com suas, diversas atrações para visitar, como os vestígios mayas, o 
Museu de Arte Popular Mexicano, uma clássica fazenda henequenera e a capela de Guadalupe. Almoço e Jantar. 
 

08º  dia dom Cancun  
Café da manhã. Dia livre. Almoço e Jantar. 
 

09º  dia  seg Cancun / México  
Em horário conveniente, traslado para o aeroporto e embarque via México com destino a :  
 

10º  dia  ter São Paulo  
Chegada e fim dos nossos serviços.   
   

  Valor da Peregrinação por pessoa aéreo e terrestre em dólares : 
 

Apto duplo US$ 3.849,00 + US$ 200,00  taxas        Apto individual US$ 4.649,00  + US$ 200,00  taxas 
 

   NOSSO PREÇO INCLUI:  
*  Passagem aérea em classe econômica com tarifa promocional para grupos indo e voltando na mesma data;  
*  Hospedagem em hotéis de categoria turística (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 23 quilos e 01 mala de mão de até 05 quilos (não inclui carregadores).  
*  Grupo de 21 passageiros. Roteiro elaborado em julho/21.  Sujeito a alterações. 
 

   O PREÇO NÃO INCLUI: 
* Vistos, taxas consulares e de fronteiras e despesas com despachante; 
* Despesas de caráter pessoal tais como: bebidas, lanches, telefonemas, consumo do frigobar nos hotéis, etc; 
* Excesso de bagagem nos aviões;  

* Enfim tudo o que não estiver mencionado no roteiro. 

 


