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CORAL VOZES DE SANTA CATARINA NO MÉXICO COM 
MAESTRO ROBSON MEDEIROS VICENTE EM MAIO 2023 

01º Dia – 17/05/2023 – QUARTA-FEIRA 
BRASIL – Embarque à tarde em Florianópolis com destino à Guarulhos – SP e transfer para o hotel. 
Check-in e pernoite no Hotel em São Paulo. 
 

02º Dia – 18/05/2023 – QUINTA-FEIRA 
BRASIL / CIDADE DO MÉXICO – Após café da manhã, transfer ao Aeroporto de Guarulhos para 
voo com destino a Cidade do México.  Receptivo no aeroporto e transfer para o Hotel. Pernoite no 
Hotel na Cidade do México. 
 

03º Dia – 19/05/2023 – SEXTA-FEIRA 
CIDADE DO MÉXICO – Após café da manhã, passeio com guia local a Puebla e Cholula. Pernoite 
no Hotel na Cidade do México. 
 

04º Dia – 20/05/2023 – SÁBADO 
CIDADE DO MÉXICO – Após café da manhã, passeio com guia local a Cuernavaca e Taxco. 
Pernoite no Hotel na Cidade do México. 
 

05º Dia – 21/05/2023 – DOMINGO 
CIDADE DO MÉXICO – Após café da manhã, início do city tour com guia local, onde vamos ver o 
Palácio Nacional, o Palácio de Bellas Artes, Catedral Metropolitana, Museu de Antropologia, Museu 
Frida Kahlo, entre outros. Pernoite no Hotel na Cidade do México.  
 

06º DIA – 22/05/2023 – SEGUNDA-FEIRA 
CIDADE DO MÉXICO – TEOTIHUACAN E BASÍLICA DE GUADALUPE – Após café da manhã, 
através de uma moderna rodovia nós vamos diretamente para a área da cidade hispânica de 
Teotihuacan, a Cidade dos Deuses, onde podemos admirar as pirâmides do Sol e da Lua. 
Caminhada ao longo da Avenida dos Mortos, onde conheceremos o Palácio Quetzal – Bterfly e o 
Templo da serpente emplumada, Quetzalcoatl, bem como a Citadela passando por uma oficina de 
obsidiana para demonstração deste e do maguey. Continuando, seguimos com guia local para visitar 
a Praça das Três culturas, lugar histórico onde a última batalha entre os astecas e espanhóis 
simboliza a fusão de três épocas culturais representados pelas ruínas astecas. Depois de uma 
parada de curta distância, continuamos à Basílica de Guadalupe onde poderemos ver a imagem 
original da Virgem de Guadalupe, a história de como foi refletido no manto do índio Juan Diego e ver 
a basílica antiga aos pés Tepeyac Hill. Pernoite no Hotel na Cidade do México. 
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07º Dia – 23/05/2023 – TERÇA - FEIRA 
CIDADE DO MÉXICO / CANCÚN – Após café da manhã, transfer para o Aeroporto e voo com 
destino a Cancún. Receptivo no Aeroporto de Cancún e transfer para o Hotel para fazermos o check-
in. Tarde e noite livres para curtir a praia e o hotel. Pernoite no Hotel em Cancún. 
 

08º Dia – 24/05/2023 – QUARTA – FEIRA 
CANCÚN – Após café da manhã, saída com guia local para visitar Chichen Itza, Sítio Arqueológico 
mais visitado da Península de Yucatán. Foi fundada em 514 d.c pelo padre Itzamna. Visita aos 
edifícios majestosos como o observatório, Pirâmide de Kukulkan 70 pés de altura, Templo das 
Onças, Cenote Sagrado na área arqueológica, entre outros. Almoço incluído (sem bebida) e retorno 
para Cancún ao final do passeio. Pernoite no Hotel em Cancún. 
 

09º Dia – 25/05/2023 – QUINTA – FEIRA 
CANCÚN – Após Café da manhã saída para passeio ao Parque Xcaret com transporte e almoço 
(com uma bebida incluída). Retorno ao final do show para o hotel. Pernoite no Hotel em Cancún. 
 

10º Dia – 26/05/2023 – SEXTA – FEIRA 
CANCÚN – Dia livre para aproveitar o hotel. Pernoite no Hotel em Cancún. 
 

11º Dia – 27/05/2023 – SÁBADO 
CANCÚN / BRASIL – Após café da manhã, check–out no hotel e em horário determinado transfer 
para o aeroporto. Voo para Cidade do México em seguida voo para Guarulhos. Pernoite no voo em 
deslocamento. 
 

12º Dia – 28/05/2023 – DOMINGO 
BRASIL – Chegada em Guarulhos – SP em horário determinado voo Florianópolis - SC. 
 
SERVIÇOS INCLUÍDOS: 
1- Passagens aéreas ida e volta desde Florianópolis em classe econômica com taxas de embarque 
e uma bagagem de 23 kg despachada e uma bagagem de mão de até 10 kg. 
2- Transfers entre Aeroporto/Hotel/Aeroporto em São Paulo, Cidade do México e Cancún.  
3- 01 Pernoite com jantar e café da manhã em São Paulo, categoria turística em apto duplo 
standard.  
4- 05 Pernoites na Cidade do México Hotel 4* em apto duplo standard com café da manhã, almoço e 
jantar. 
5- 04 Pernoites em Cancún Hotel 4* em apto duplo standard com café da manhã, almoço e jantar. 
6- Seguro viagem de US$ 80.000,00 por passageiro.  
7- Taxa de turismo em Cancún. 
8- Acompanhamento de coordenador de viagens da Ponto de Partida Turismo bilíngue durante toda 
a viagem. 
9- Kit viagem da Ponto de Partida. 
 
PASSEIOS INCLUÍDOS: 
1- Passeio com guia local a Puebla e Cholula com almoço (sem bebidas). 
2- Passeio com guia local a Cuernavaca e Taxco com almoço (sem bebidas). 
3- City Tour na Cidade do México com guia local em português, ingressos e almoço.  
4- Passeio de dia inteiro a Guadalupe e Teotihuacán com guia local em português e ingressos. 
5- Passeio de dia inteiro a Chichen Itza com almoço (sem bebidas) e guia local em português. 
6- Passeio de dia inteiro a Xcaret com almoço e 1 bebida. 
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INVESTIMENTO POR PESSOA EM APTO DUPLO A PARTIR DE: USD 4.190,00 COM TAXAS DE 
EMBARQUE. 
 

PARCELAMENTO EM ATÉ 48 X ATRAVÉS DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO. 
Crédito sujeito à aprovação. Faça uma simulação sem compromisso.  
 

PARCELAMENTO DIRETO COM A PONTO DE PARTIDA TURISMO. 
OUTUBRO/22: ENTRADA DE USD 698,33 + 05X DE USD 698,33 
ENTRADA DE R$ 3.491,67 + 05X DE R$ 3.491,67 + PARCELA FINAL* 
NOVEMBRO/22: ENTRADA DE USD 838,00 + 04X DE USD 838,00 
ENTRADA DE R$ 4.190,00 + 04X DE R$ 4.190,00 + PARCELA FINAL* 
DEZEMBRO/22: ENTRADA DE USD 1.047,50 + 03X DE USD 1.047,50 
ENTRADA DE R$ 5.237,50 + 03X DE R$ 5.237,50 + PARCELA FINAL* 
JANEIRO/23: ENTRADA DE USD 1.396,67 + 02X DE USD 1.396,67 
ENTRADA DE R$ 6.983,33 + 02X DE R$ 6.983,33 + PARCELA FINAL* 
FEVEREIRO/23: ENTRADA DE USD 2.095,00 + 01X DE USD 2.095,00 
ENTRADA DE R$ 10.475,00 + 01X DE R$ 10.475,00 + PARCELA FINAL* 
MARÇO/23: A VISTA USD 4.190,00 
A VISTA R$ 20.950,00 + PARCELA FINAL* 
ABRIL/23: PARCELA FINAL* 
 
FORMA DE PAGAMENTO:  
ATRAVÉS DE BOLETO BANCÁRIO + PARCELA FINAL DE AJUSTE A PAGAR CONFORME 
VARIAÇÃO CAMBIAL A PARTIR DA DATA DE FECHAMENTO DO CONTRATO.   
 

CÂMBIO PRÉ – FIXADO DO DIA 04/04/2022 Á R$ 5,00. 
*O câmbio acima mencionado é utilizado para base de cálculo do contrato. Ao final do 
parcelamento será apurado a variação cambial do período e, se houver diferença, será 
adicionada mais uma parcela ao final do contrato para quitação desses valores. 
 

 
SERVIÇOS NÃO INCLUÍDOS:  

• Alimentação, bebidas não mencionadas como itens incluídos. 

• Alimentação nos Aeroportos. 

• Despesas com documentação (passaporte, visto). 

• Despesas nos hotéis. 

• Ingressos não mencionados. 

• Tudo mais que não estiver descrito nos itens incluídos. 
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DOCUMENTOS OBRIGATÓRIO PARA TODAS AS IDADES: 

1 - PASSAPORTE BRASILEIRO VÁLIDO, com vencimento 6 meses após o retorno da viagem. 
 
2- VISTO: O atendimento para o visto é realizado nos consulados de São Paulo e Rio de Janeiro e é 

efetuado exclusivamente aos solicitantes previamente agendados através do site. As entrevistas 

serão agendadas exclusivamente através do portal: https://citas.sre.gob.mx  

Mais informações: https://embamex.sre.gob.mx/brasil/index.php/servicios-consulares/visas   

 

EXCEÇÕES DO VISTO: Não será requerido visto mexicano aos cidadãos brasileiros ou de outras 

nacionalidades que viajam ao território mexicano portando algum dos seguintes documentos: 

a)    Visto válido e vigente do Canadá, Estados Unidos da América, Japão, Reino Unido da Grã-
Bretanha e Irlanda do Norte ou qualquer um dos países que compõem o Espaço Schengen. 
  
b)   Documento que comprove residência permanente no Canadá, Estados Unidos da América, 
Japão, Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte, qualquer um dos países que compõem o 
Espaço Schengen, bem como os países membros da Aliança do Pacífico (Chile, Colômbia e Peru). 
 
c)    Turistas que viajam por mar em navios de cruzeiro, podem ficar até 7 dias sem visto no porto de 
chegada. 
 

3 - VACINA DA FEBRE AMARELA não é exigida, mas recomendamos. Você pode tomar esta 

vacina em qualquer posto de saúde, porém é necessário que troque a sua carteirinha em um posto 

da ANVISA pela Carteira Internacional de Vacinação. 

 
4 - DOCUMENTAÇÃO é de inteira responsabilidade do passageiro. 
 
5 - OBSERVAÇÕES: É facultado a Operadora promover ajustes, melhorias, inversões, alterações, 
cortes, substituir meios de transportes, que forem necessários para a segurança dos viajantes, item 
que terá prioridade; eventuais cancelamentos ou mudança de roteiro, inclusive de voos, por força 
maior, alheios à vontade da operadora, não serão de responsabilidade da mesma, não dará direito a 
descontos proporcionais ou indenizações, uma vez que o presente roteiro foi projetado, elaborado e 
contratado EXPONTANEAMENTE e antecipadamente, dentro de situações normais de: clima, 
tráfego, mecânica e política. Qualquer decisão terá como prioridade: a segurança dos viajantes; a 
continuação da viagem, a conclusão do roteiro. 
Os horários previstos neste roteiro são passíveis de alterações dependendo das aduanas ou 
ocorrências climáticas, mecânicas em atrasos de voos, transporte rodoviário, marítimo e trem, 
quando houver.  
A realização da viagem com o número inferior ao previsto será opcional para a operadora ou esta 
devolverá os valores recebidos, sem que incida qualquer ônus ou indenizações. 
 
6 - O passageiro deverá, no momento do embarque, apresentar a documentação informada. Caso 
contrário, ficará impedido de embarcar, não cabendo qualquer reclamação e nem devolução de 
valores.  
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