Roteiro:
1º dia – 06/10/2022 (quinta) FORTALEZA / SÃO PAULO /
CIDADE DO MÉXICO
Apresentação no aeroporto de
Fortaleza para procedimentos de
embarque com destino à Cidade
do México, fazendo conexões.
2º dia – 07/10/2022 (sexta) CIDADE DO MÉXICO
Chegada, recepção no aeroporto da
Cidade do México e visita
panorâmica pelas suas principais
avenidas, seus mais destacados
Monumentos, Praças da
Constituição (Zócalo), Palácio
Nacional com belas pinturas de
Diego Rivera e a Catedral
Metropolitana. Traslado ao hotel.
Hospedagem e Jantar.
3º dia – 08/10/2022 (sábado) CIDADE DO MÉXICO /
PIRÂMIDES / CIDADE DO
MÉXICO
Café da manhã. Manhã dedicada a
atividades religiosas, visitando a
Basílica de Nossa Senhora de
Guadalupe, Padroeira do México.
Tarde livre, sugerimos passeio
opcional a Xochimilco - região da
cidade do México, famosa por seus
barcos coloridos que fazem passeios
por seus canais. Retorno ao hotel e
jantar.
4º dia – 09/10/2022 (domingo) CIDADE DO MÉXICO
Café da manhã. Saída para visita as
Pirâmides, em San Juan de

Teotiuhacon, onde admiraremos as
Pirâmides do Sol e da Lua, com
visita ao sítio arqueológico. À
tarde, visita ao Museu de
Antropologia. À noite, sugerimos
opcional para assistir ao Ballet
Folclórico, no Palácio Nacional de
Belas Artes. Retorno ao hotel e
jantar.
5º dia – 10/10/2022 (segunda) CIDADE DO MÉXICO /
ACAPULCO
Café da manhã. Saída para
Acapulco, onde percorreremos em
torno de 390 km. Chegada,
Almoço e acomodação no hotel.
Jantar.
6º dia – 11/10/2022 (terça) ACAPULCO
Café da manhã. Entre os diversos
atrativos, sugerimos opcional para
assistir ao espetáculo dos
"Clavadistas", homens que
mergulham no Oceano se atirando
com grande maestria desde altos
penhascos, uma tradição que passa
de pais para ﬁlhos. Almoço.
Retorno ao hotel. Jantar.
7º dia – 12/10/2022 (quarta) ACAPULCO / CIDADE DO
MÉXICO / CANCUN
Café da manhã. Traslado ao
aeroporto para embarque com
destino à Cidade do México, para
fazer conexão para Cancun.
Chegada e traslado ao hotel.
Jantar.

8º dia –13/10/2022 (quinta) CANCÚN
Café da manhã, hospedagem e
jantar. Dia livre para atividades
pessoais.
9º dia – 14/10/2022 (sexta) CANCÚN
Café da manhã, hospedagem e
jantar. Dia livre para atividades
pessoais.
10º dia – 15/10/2022 (sábado) CANCÚN / CIDADE DO
MÉXICO / SÃO PAULO
C a f é d a m a n h ã . Tr a s l a d o a o
aeroporto para embarque com
destino à Cidade do México, fazendo
conexão para São Paulo.
11º dia – 16/10/2022 (domingo) SÃO PAULO / FORTALEZA
Chegada em São Paulo e conexão
para Fortaleza. Fim dos nossos
serviços.
SERVIÇOS INCLUÍDOS:
Parte Aérea conforme o roteiro, em
classe econômica, com saída e
chegada de Fortaleza; Hospedagem
em hotéis categoria superior (4*), em
quartos duplos com banheiro
privativo; para quarto individual,
terá acréscimo no valor; Refeições:
conforme descrito no roteiro; Ônibus
para percurso terrestre para grupo
fora do Brasil; Traslados dos
aeroportos aos hotéis e vice-versa;
Passeios e visitas com destaque no
programa; Entradas a museus e
zonas arqueológicas mencionadas

no programa; Liberado uma mala
com até 23 quilos (internacional),
porém para trechos aéreos dentro do
Brasil, e interno no México, o limite
é de até 20 quilos. Taxas hoteleiras e
maleteiros nos hotéis que tem esse
serviço disponível (somente 01 mala
por pessoa); Taxas (ambiental +
turista + red trip); Representante da
Plutarco Turismo e do diretor
espiritual acompanhando o grupo;
Guia licenciado falando português;
Seguro viagem (acima de 70 anos
favor consultar valor adicional); Kit
do Peregrino.
SERVIÇOS NÃO INCLUÍDOS:
Despesas com documentações
pessoais (passaportes, vistos
consulares, etc); Taxas aéreas de
embarque e de segurança nos
aeroportos: (US$ 190,00);
Gorjetas a motoristas e guias:
(US$ 50,00); Pernoites e refeições
que excedam o estabelecido no
programa; Pernoites de hotel em São
Paulo; Passeios opcionais ou outros
serviços que, por quaisquer motivos
venham a exceder a programação;
Bebidas e extras de caráter pessoal
(telefonemas, gorjetas, táxis,
internet, lavanderia, etc); Refeições a
“La carte”; Multa por excesso de
bagagem; Serviços extras causados
por mudança de horário ou atraso de
voos previstos; Taxas consulares e
testes exigidos para embarque. Tudo
quanto não esteja, expressamente
mencionados como incluído no
programa.

TAXA DE ADESÃO: no valor de US$ 500,00 (Quinhentos dólares americanos), com
equivalência em real (R$), por pessoa – não reembolsável e intransferível. Essa taxa já está
inserida no valor total da viagem. Caso haja desistência por parte do passageiro, este perderá a
taxa de adesão.
FORMA DE PAGAMENTO: Pagamentos serão realizados em real (R$) ao câmbio do Dólar
Oﬁcial Turismo Venda do dia do pagamento, fornecido por operadora de câmbio de Fortaleza
indicada pela Plutarco Turismo, credenciada pelo Banco Central (não se aplica outro câmbio).
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VALOR DA PEREGRINAÇÃO (Aéreo + Terrestre) – POR PESSOA:
EM QUARTO DUPLO ....................................... US$ 4.560,00
Suplemento para quarto individual ..................... US$ 870,00
(Preços válidos para grupo de no mínimo 30 passageiros viajando juntos).

Peregrinação à N.Sra.
de Guadalupe no México,
incluindo Acapulco e Cancún
Direção espiritual: Pe. LUIS NORONHA PINTO
Paróquia Militar N. Sra. das Graças
De: 06 a 16 de outubro de 2022 (11 dias)

Plutarco - Agência de Viagens e Turismo Ltda - CNPJ nº 03.950.651/0001-30
Banco do Brasil: Agência: 3473-8
Conta corrente: 18.765-8

Banco Santander: Agência: 1584
Conta corrente: 13.001005-2

DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA: Passaporte com validade não inferior a 6 meses da data de
retorno desta viagem, isto é, válido até início de abril/2022.
PREÇO SUJEITO A ALTERAÇÃO, SEM PRÉVIO AVISO: O preço do programa constante
neste folheto está publicado em dólares (US$) e foi calculado nas tarifas vigentes em Julho/2021.
Sendo assim, poderão sofrer modiﬁcações em razão de eventual variação cambial das moedas dos
países visitados ou diante do aumento das tarifas aéreas, rodoviárias e hoteleiras. Portanto, em caso
de menor número, Plutarco Turismo reserva o direito de alterá-lo ou cancelar a viagem.
PASSAGEIROS COMPARTILHANDO APTO: As reservas de passageiros isolados para
ocupação de apartamento compartilhado serão aceitas condicionalmente. Se, a qualquer tempo, não
for possível conseguir companhia ou o passageiro quiser ﬁcar sozinho no apartamento, deverá pagar
um valor adicional para a ocupação de um apartamento individual.
CONDIÇÕES GERAIS: O ato de Inscrição para participação no presente programa de viagem,
implica automaticamente na adesão do participante às condições gerais e especíﬁcas que constam
no Contrato de Viagem. A peregrinação, bem como todas as taxas, deverão está totalmente
quitadas até 60 dias antes do embarque, isto é, até o dia 06/08/2022.
Observações:
a) Data de embarque da peregrinação sujeita a alterações.
b) As visitas poderão ser invertidas de dias e de sequência sem prejudicar o roteiro.
c) A moeda que poderá ser utilizada nesta viagem serão dólar (as notas de US$ 100,00 dólares
deverão ser as atuais, ou seja, as de “cara grande e com tarja azul”, outras notas poderão não ser
aceitas. Ao comprar seus dólares exija sempre cédulas novas.
d) Para novas exigências de vacinas (Covid 19 e etc), será necessário viajar com o Certiﬁcado
Internacional de Vacinação que é emitido através do site da Anvisa) e a Plutarco Turismo dará
orientações para cada passageiro.
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