
1° Dia – 03 Nov – DOM – Caxias do Sul / Porto Alegre / 
Panamá / Cidade do México: 
Apresentação para saída de Caxias do Sul, em ônibus especial de 
turismo, com destino a Porto Alegre. Embarque em voo com 
destino ao Panamá. Chegada ao Panamá e conexão imediata para 
a Cidade do México. Chegada, recepção e traslado para o hotel. 
2º Dia – 04 Nov – SEG – Cidade do México: 
Café da manhã no hotel. Pela manhã, a zona arqueológica de San 
Juan de Teotihuacan, (almoço em um restaurante local) e visita da 
misteriosa Cidade dos Deuses, para conhecer a gigantesca 
Pirâmide do Sol – construída no século I; a Pirâmide da Lua – 
construída no século II; e a Avenida dos Mortos. Continuação para 
visita ao Castelo de Chapultepec e, a seguir, da Plaza de la 
Constitución, o Zócalo, rodeada por edifícios de grande valor 
arquitetônico, artístico e histórico; o edifício da Corte Suprema de 
Justiça; a Catedral Metropolitana, cuja construção durou três 
séculos; o Templo Maior Asteca, recentemente redescoberto; a 
Plaza das Três Culturas; o Parque de Chapultepec; as principais 
avenidas, monumentos, zonas residenciais e comerciais. 
3° Dia – 05 Nov – TER – Cidade do México / Puebla / Cidade 
do México: 
Café da manhã no hotel. Saída para a bonita cidade de Puebla 
visitando entre outros pontos importantes a pequena igreja de 
Santa Maria Tonatzintla e sua decoração indígena, a Capela do 
Rosário e a Catedral. Almoço em restaurante local e retorno à 
Cidade do México. 
4º Dia – 06 Nov – QUA – Cidade do México / Santuário de 
Guadalupe: 
Café da manhã no hotel. Hoje faremos a nossa primeira visita à 
Basílica antiga e nova de N. Sra. de Guadalupe. Após a 
apresentação do Santuário e a orientação dada pelo nosso guia, 
almoço no Convento Beneditino e tempo livre para Missa e 
devoções pessoais. Retorno ao hotel. À noite sugerimos assistir 
o belíssimo Ballet Folclórico do México no Palácio de Belas Artes. 
5º Dia – 07 Nov – QUI – Cidade do México / Xochimilco: 
Café da manhã no hotel. Hoje visitaremos o Museu de 
Antropologia que é o mais importante pela grande quantidade 
de peças pré-hispânicas e arquitetura, continuação do passeio 
passando pelo centro de Coyoacan. Visita da Igreja de São 
João Batista. Chegada a Xochimilco para almoço típico nas 
Trajineras. Tempo livre para compras de artesanato local. 
Passeio pelos belos canais e, logo após, regresso ao hotel. 

6º Dia – 08 Nov – SEX – Cidade do México / Santuário de 
Guadalupe: 
Café da manhã no hotel. Hoje faremos a nossa segunda visita 
ao Santuário de Guadalupe. Visitaremos a Capela del Pocito, a 
Igreja dos Índios, o campanário e relógio da Basílica. Teremos 
tempo para missa e devoções pessoais. À noite, sugerimos um 
jantar com show folclórico na tradicional Praça Garibaldi. 
7º Dia – 09 Nov – SAB – Cidade do México / Acapulco: 
Café da manhã no hotel. Em horário a ser determinado, traslado do 
hotel para o aeroporto da Cidade do México para embarque em voo 
com destino a Acapulco. Chegada, recepção e traslado para o hotel. 
Restante do dia inteiramente livre para atividades independentes. 
Jantar no hotel. 
8º Dia – 10 Nov – DOM – Acapulco: 
Plano tudo incluído no hotel. Visita da cidade. Pela manhã, 
passeio panorâmico pela avenida Costeira Miguel Alemán; vista 
panorâmica das baías de Acapulco e Porto Marquéz; breve 
visita da área de Diamante e seus campos de golfe, assim como 
ao Parque Papagaio. Na continuação, visita à praça principal, 
para finalizar vendo o espetáculo dos clavadistas, que arriscam 
suas vidas lançando-se ao mar de uma pedra com alturas de 
40 metros. Tarde livre.  
9º Dia – 11 Nov – SEG – Acapulco: 
Plano tudo incluído no hotel. Dia inteiramente livre para atividades 
independentes. Sugerimos um passeio de 3 horas nos iates que 
percorrem a Baia de Acapulco, com saída às 11h. Além do belo 
passeio, aproveite o seu Open-Bar.   
10º Dia – 12 Nov – TER – Acapulco / Cidade do México: 
Café da manhã no hotel. Manhã livre para atividades 
independentes. À tarde, em horário a ser determinado, traslado ao 
aeroporto para embarque com destino à Cidade do México. 
Chegada e traslado para o hotel. 
11º Dia – 13 Nov – QUA – México / Panamá / Porto Alegre: 
Café da manhã no hotel. Em horário a ser confirmado, traslado 
do hotel para o aeroporto da Cidade do México para 
embarque em voo com destino ao Panamá e conexão imediata 
para Porto Alegre.  
12º Dia – 14 Nov – QUI – Porto Alegre / Caxias: 
Chegada em Porto Alegre e, logo após os trâmites da 
alfândega brasileira, traslado em ônibus especial de turismo 
para Caxias do Sul e… 

Até a próxima viagem.  

MÉXICO MAGNÍFICO E GUADALUPE
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Xochimilco
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NOSSO PROGRAMA INCLUI: 
- Traslado Caxias / P. Alegre / Caxias em ônibus especial de turismo; 
- Passagem aérea: Porto Alegre / México // Acapulco / México / 

Porto Alegre, com taxas incluídas; 
- Hotéis mencionados no programa em aptos. duplos ou triplos, 

com café da manhã e 4 almoços na Cidade do México; e 
pensão completa em Acapulco. 

- Ingressos nas atrações mencionadas no programa; 
- Acompanhamento de Guia Magnificat em todo o período, 

inclusive nos dias livres, acima de dez passageiros; 
- Kit de viagem. 

NÃO INCLUI: 
- Extras de caráter pessoal. 
- Seguro saúde com cobertura médica, odontológica e 

farmacêutica durante todo o período da viagem. 
- Todo tipo de gorjetas: guia, motorista, maleteiros, aeroporto, 

fronteira, hotéis, etc... 
- Tudo que não estiver mencionado como incluído. 

NOTAS IMPORTANTES: 
A inscrição para tomar parte na programação descrita neste folheto implica na total aceitação de todas as condições aqui estabelecidas. 
MAGNIFICAT TURISMO LTDA, na qualidade de operadora, declara que o presente programa de viagem será realizado em atendimento: 
• Às “Condições Específicas”  ou  “Descrição do Programa” ora estabelecido neste impresso;  
• Às “Condições Gerais” estabelecidas pela Deliberação Normativa nº 161 de 09/08/85 da EMBRATUR que se encontra à disposição dos participantes na sede da 

agência operadora, regulamentando os direitos e deveres recíprocos das partes, suas responsabilidades e os casos de alterações ou cancelamentos do programa. 
• Os preços destes programas foram calculados tomando-se por base a taxa do Dólar Norte Americano e dos custos de operação do programa no dia 22/01/2018. 

Eventuais variações entre estas moedas ou destes custos operacionais poderão determinar alteração do preço final do programa. Havendo tais variações, as 
diferenças de valores, quando excederem o valor original do programa, serão suportadas pelo cliente.  

Caxias do Sul, 11 de janeiro de 2019.

AcapulcoTeotihuacanCidade do MéxicoN. Sra. Guadalupe 

* Para este roteiro, não é necessário nenhum tipo de visto ou vacina  
   para passageiros brasileiros.  
* O passaporte deverá ter validade mínima até Junho de 2020.

VOOS SUGERIDOS:

Cia. Aérea Nº Voo Data De / Para Saída / Chegada

COPA CM 408 03 NOV - DOM Porto Alegre   /   Panamá 12:55h  /  17:17h

COPA CM 138 03 NOV - DOM Panamá   /   Cidade do México 18:50h  /  21:58h

INTERJET IJ 2703 09 NOV - SAB Cidade do México   /   Acapulco 12:40h  /  13:40h

INTERJET IJ 2704 12 NOV - TER Acapulco   /   Cidade do México 19:00h  /  20:10h

COPA CM 135 13 NOV - QUA Cidade do México   /   Panamá 15:31h  /  20:13h

COPA CM 409 13 NOV - QUA Panamá   /   Porto Alegre 21:50h  /  08:01h

VALORES POR PESSOA - Parte Aérea e Terrestre  
(consulte formas de pagamento):

Apartamento POR PESSOA em Duplo POR PESSOA em Individual

Valor R$ 14.880,00 R$ 16.780,00

1º pgto Jun/19 5 x de R$ 2.980 5 x de R$ 3.360

1º pgto Jul/19 4 x de R$ 3.720 4 x de R$ 4.195

1º pgto Ago/19 3 x de R$ 4.960 3 x de R$ 5.595

Cidade do México

Av. Itália, 277 / 509  –  95.010-040  –  Caxias do Sul  –  RS  –  Brasil 
54 3028-7012 |  54 98111-0706  –  www.magnificat.tur.br

http://www.magnificat.tur.br
http://www.magnificat.tur.br

