
 

 

 

 
 

 

PEREGRINAÇÃO AO MÉXICO E PANAMÁ - 2019 
 

Orientação Espiritual: Frei Genildo Provin 
 
     
19 NOV RIO DE JANEIRO /... 

 Em horário a ser combinado, embarque com destino a Cidade do México. Jantar e pernoite a bordo. 

 

20 NOV MÉXICO 

 Chegada à Cidade do México. Traslado ao hotel, restante do dia livre. Jantar e Pernoite na Cidade do México. 

 

21 NOV CIDADE DO MÉXICO 

 Após o café da manhã, saída para visita à capital mexicana, conhecendo os principais pontos de interesse tais como o 
Palácio Nacional com os belos murais do pintor Diego Riviera, a Praça da Constituição, a Catedral Metropolitana, Parque 
Chaputelpec e a Zona Rosa. E seguida, visita ao templo maior Azteca, as pirâmides do sol e da lua. Jantar e pernoite na 
Cidade do México. 

 

22 NOV CIDADE DO MÉXICO / SANTUÁRIO N. SRA DE GUADALUPE / CIDADE DO MÉXICO 

 Após o café da manhã, saída para visita ao Santuário de Nossa Senhora de Guadalupe com Missa. Visita ao Santuário. 
Tempo livre para devoções. Retorno ao hotel. À noite sairemos para um jantar com comida típica e show com os 
“mariachis” Retorno ao hotel. Pernoite na Cidade do México. 

                 

23 NOV CIDADE DO MÉXICO / CUERNAVACA / PUEBLA 

 Sairemos pela manhã da Cidade do México para Puebla. No caminho visitaremos Cuernavaca, conhecida como a “cidade 
da eterna primavera”, devido a sua temperatura média anual de 23ºC. É um lugar perfeito para relaxar e conhecer a   
Praça Cortez e vários edifícios históricos, tais como: a belíssima Catedral, construída no Sec. XVI, o antigo Convento e a 
Capela Abierta. No Claustro, poderemos contemplar os murais coloniais sobre “o Martírio de São Felipe de Jesus no 
Japão”.  No final do dia, seguiremos para Puebla. Jantar e pernoite em Puebla. 

 

24 NOV PUEBLA 

 Após o café da manhã, visitaremos esta cidade, considerada Patrimônio Cultural da Humanidade. Visita panorâmica 
passando pelos principais pontos de interesse: Praça das Armas, Catedral, Capela do Rosário, Casa das Muñecas, 
Companhia de Jesus, etc.  Visita a Catedral de Puebla, onde o Papa João Paulo II liderou o Concílio de Puebla. Jantar e 
pernoite em Puebla.   

 

25 NOV       PUEBLA / CIDADE DO MÉXICO / PANAMÁ 

 Após o café da manhã, sairemos em direção ao Aeroporto Cidade do México para embarque em vôo com destino ao 
Panamá.  Chegada traslado ao hotel. Jantar e pernoite na Cidade do Panamá. 

 

26 NOV       PANAMÁ 

                  Sairemos pela manhã para conhecer os pontos de principal interesse no Panamá, coma a Famoso Canal que liga os 
Oceanos Pacífico e Atlântico, a linda costa com praias paradisíacas e o centro histórico, restante do dia livre. Jantar e 
pernoite na Cidade do Panamá.        

            

27 NOV       PANAMÁ 

                   Dia livre na Cidade do Panamá. Jantar e pernoite no Panamá.  

 

28 NOV       PANAMÁ / RIO DE JANEIRO 

                   Em horário a ser combinado saída em direção ao Aeroporto para embarque em vôo com destino ao Rio de Janeiro. 
Chegada ao Aeroporto. Obrigada e até breve! 

 

 



 

 

Preço por pessoa aptº Duplo ou Triplo (mín. 18  pessoas):    USD 3.995 + Taxas  

Preço por pessoa aptº Duplo ou Triplo (mín. 23  pessoas):      USD 3.695 + Taxas 
  
Suplemento de apartamento individual (Sujeito à disponibilidade):  USD    525 

 
 
FORMA DE PAGAMENTO:  
 
•  Para efetuar a inscrição, é necessário pagamento do Sinal de USD 500 (não reembolsável em caso de cancelamento) e saldo até 65 

dias antes do embarque; 
•  Parcelamento especial para o grupo em 10x sem juros (FEV/OUT 2019), através de cheques ou cartão de crédito. Ou 

desconto de 5% para pagamento à vista (pagamentos no cartão não têm desconto); 
•  Depósitos no Banco Itaú, AG: 0310 C/C: 95384-9 Qualità Turismo Ltda. Verificar câmbio do dia. 
 
 

POLÍTICA DE CANCELAMENTO:  
 
• Até 65 dias antes do embarque, retemos somente o sinal (USD 500); 
• Após esta data, multa de 70% do valor da peregrinação. 
 
 
INCLUÍDO: 
 
• Passagem aérea: Classe Econômica; 
• Hospedagem em hotéis 3*** ou 4 ****; 
• Meia pensão em todo o percurso e (café da manhã e jantar) - exceto quando os vôos não permitam; 
• Ônibus de luxo para todo o percurso; 
• Passeios, traslados e ingressos conforme o itinerário; 

• Guia acompanhante desde o Brasil e guia local falando português/espanhol; 
• Maleteiros nos hotéis – 1 mala por pessoa; 
• Seguro viagem; 
• Gorjetas para guias e motorista; 
• Marcação de missas privadas segundo disponibilidade do local; 
• Kit de viagem Qualità Turismo. 
 
 
 
OBSERVAÇÃO: 
 
• Preços são sujeitos à modificação sem aviso prévio: número de passageiros inscritos (mínimo 18 pessoas), eventos de grande porte 

nas cidades, e outras situações alheias ao nosso planejamento; 
• Caso o cliente que optou por apartamento duplo ou triplo não tenha com quem compartilhar, terá que pagar acomodação individual; 

• Lugares limitados; 
• Taxas não estão incluídas, e custam aproximadamente USD 200; 
• Caracteriza a inscrição o pagamento do sinal bem como a assinatura do contrato; 
• Maiores de 70 anos terão um suplemento no seguro viagem de USD 40; 
• Brasileiro viajando para o Panamá precisa levar o Certificado Internacional de Vacina de Febre Amarela. Esta vacina é 

responsabilidade do passageiro; 
• É imprescindível que o passageiro cheque com os consulados e Polícia Federal Brasileira a validade e expiração do 

passaporte, vistos e vacinas. A Qualità Turismo não é responsável pela documentação da viagem (passaporte, vistos 
e vacinas); 

 
 
 

 
Curta a Qualità no Facebook: www.facebook.com/qualitaturismo 
 
Telefones   Qualità  Turismo: (21) 3380-9800 | 98721-7750 (Whatsapp) 
 


