ROTEIRO PROGRAMA BÁSICO – PARTES TERRESTRE – 01/08 OUTUBRO

ITINERARIO:
1º Dia – 01 Out (Ter): Cidade do México / Chegada –
Recepção no aeroporto e traslado ao hotel. Restante do
dia livre para atividades independentes. Hospedagem.
2º Dia – 02 Out (Qua): Cidade do México – Café da
manhã e em seguida saída para visita panorâmica da
cidade aonde conheceremos a região do Centro
Historio: o Zócalo, o Palácio Nacional (com destaque
para o murais de Diego Rivera), a Catedral, o Palácio de
Belas Artes, a avenida central, etc. A tarde, partiremos
com destino à San Miguel Neplanta, cidade onde
nasceu a Sóror Juana Inês de la Cruz, uma das figuras
mais importantes da literatura espanhola de estilo
barroco. Hospedagem.
3º Dia – 03 Out (Qui): Cidade do México – Café da
manhã no hotel. Saída para visita ao Museu de Frida
Kahlo, Prepare-se para uma emocionante viagem pela
vida de uma das maiores artistas do mundo. O museu
transporta os visitantes direto para a história da grande
artista mexicana. É emocionante, intenso e repleto de
obras de arte. Difícil ficar impassível diante dos detalhes
que transformaram Frida em um dos maiores ícones do
país. A tarde, saída com destino à Xochimilco aonde
conheceremos seus canais e observaremos suas
inúmeras embarcações coloridas. Hospedagem.
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4º, 5º e 6º dia – 04, 05, 06 Out (Sex, Sab e Dom):
Cidade do México – Café da manhã no hotel. Traslados
de chegada e saída ao Auditório BlackBerry serão
oferecidos em horários a combinar. Dias inteiramente
dedicados à Participação no Congresso Espírita
Mundial. Hospedagem.
7º dia – 07 Out (Seg): Cidade do México – Café da
manhã e em seguida, Vivenciaremos a fé do povo
mexicano demonstrada diariamente na Basílica de
Nossa Senhora de Guadalupe. Mergulharemos na
cultura de Teotihuacan que irá surpreendê-lo com suas
construções avançadas, como as Pirâmides do Sol e da
Lua, assim como o templo de Quetzalcoatl e a "serpente
emplumada". Almoço incluso. Regresso ao hotel e
hospedagem.
8º Dia – 08 Out (Ter): Cidade do México / Partida –
Café da manhã e em horário a ser determinado,
traslado ao aeroporto para embarque em voo de
regresso ao Brasil e... Fim dos nossos serviços.

