A UNIPAZ EM PARCERIA COM A VIAGEMTUR TE CONVIDA PARA O III CONGRESSO
TRANSDISCIPLINARIDADE NO MÉXICO.

10 dias / 9 noites
Saída: 25 de Outubro de 2020
Conhecendo: Cidade do México.
DIFERENTES VISÕES, DIFERENTES CULTURAS. NÓS SABEMOS ONDE FICA O
EXÓTICO DE CADA PARTE DO MUNDO.
INTINERÁRIO:
1º DIA – 25 DE OUTUBRO DE 2020 – DOMINGO – SÃO PAULO/PANAMÁ/CIDADE DO MÉXICO
Apresentação no aeroporto de Guarulhos-São Paulo, onde embarcaremos para a cidade do México (vôo direto pelo
Aeromexico. Chegada e traslado ao hotel. Restante do dia livre.
2º DIA – 26 DE OUTUBRO DE 2020 – 2ª FEIRA – CIDADE DO MÉXICO
Café da manhã. Dia livre para participação no Terceiro Congresso de Transdisciplanidade (não incluso em nosso
roteiro).
3º DIA – 27 DE OUTUBRO DE 2020 – 3ª FEIRA – CIDADE DO MÉXICO
Café da manhã. Dia livre para participação no Terceiro Congresso de Transdisciplanidade (não incluso em nosso
roteiro).
4º DIA – 28 DE OUTUBRO DE 2020 – 4ª FEIRA – CIDADE DO MÉXICO
Café da manhã. Dia livre para participação no Terceiro Congresso de Transdisciplanidade (não incluso em nosso
roteiro).
5º DIA – 29 DE OUTUBRO DE 2020 – 5ª FEIRA – CIDADE DO MÉXICO
Café da manhã. Dia livre para participação no Terceiro Congresso de Transdisciplanidade (não incluso em nosso
roteiro).
6º DIA – 30 DE OUTUBRO DE 2020 – 6ª FEIRA – CIDADE DO MÉXICO
Café da manhã. Saída para visita das ruínas da cidade de Teotihuacan, também conhecida como a cidade das
pirâmides, o sítio arqueológico é repleto de construções que reservam muitos mistérios. Pouco se sabe sobre elas.
Nem mesmo a autoria das pirâmides é completamente conhecida. Acredita-se que Teotihuacán tenha sido
estabelecida por volta de 100 a.C, tendo alcançado o auge da civilização entre os séculos III e V d.C. Hoje o sítio
arqueológico é Patrimônio da Humanidade, protegido pela UNESCO, e atrai milhares de visitantes todos os dias.
Retorno ao hotel. Hospedagem.

7º DIA – 31 DE OUTUBRO DE 2020 – SÁBADO – CIDADE DO MÉXICO
Café da manhã. Saída para visita ao Museu de Frida Kahlo, a construção azul já se tornou um dos mais visitados
pontos turísticos da Cidade do México, e isso não acontece apenas pela considerável coleção de obras de arte que
ela guarda,a casa azul foi residência da artista plástica mexicana desde quando nasceu até o dia de sua morte, e
mesmo durante um período de seu casamento com Diego Riviera. Retorno ao hotel. Hospedagem.
8º DIA – 01 DE NOVEMBRO DE 2020 – DOMINGO – CIDADE DO MÉXICO
Café da manhã. Manhã livre para realização de atividades independentes. À tarde, participaremos da ‘Mixtic Day
Of Deaths Experience’’, reconhecida como Patrimônio Mundial intangível da Unesco, Mixquic Day of the Dead é
uma das mais famosas celebrações do México. Neste feriado, famílias e amigos se reúnem para homenagear os
mortos. Retorno ao hotel. Hospedagem.
9º DIA – 02 DE NOVEMBRO DE 2020 – 2ª FEIRA – CIDADE DO MÉXICO
Café da manhã. Neste dia, participaremos da parada ao dia dos mortos, uma nova tradição no país. Nos dias 1 e 2
de Novembro, a Cidade do México se prepara para receber este impressionante Desfile do Dia dos Mortos, onde
milhares de visitantes se reúnem para ver os carros alegóricos, as danças típicas e a festa que é vivida
intensamente. Retorno ao hotel. Hospedagem.
10º DIA – 03 DE NOVEMBRO DE 2020 – 3º FEIRA – CIDADE DO MÉXICO
Café da manhã e traslado ao aeroporto da Cidade do México para embarque de retorno a São Paulo.
Fim de nossos serviços.

AÉREO:

HOTÉL:

Hotel NH Collection Mexico City Reforma 4*** ou similar.

O PACOTE DE VIAGEM INCLUÍ:
➢ Passagem aérea internacional;
➢ 9 (nove) noites de hospedagem no hotel indicado ou similar em apartamentos standard;
➢ Café da manhã diariamente, exceto no dia da visita a Teotihuacan que será um lanche servido no
percurso para o passeio;
➢ Traslados e excursões conforme mencionados no programa;
➢ Guia local certificado em língua inglesa ou espanhola;
➢ Admissão nas atrações mencionadas no itinerário;
➢ Gorjetas para maleteiros nos aeroportos para manuseio de bagagem, uma mala por pessoa.
➢ IVA e imposto de alojamento.
➢ Acompanhamento de guia UNIPAZ para um grupo mínimo de 10 adultos pagantes;
➢ Seguro de viagem GTA FULL válido por 15 (quinze) dias. Coberturas e valores válidos para passageiros
com até 75 anos de idade.
Importante: LIMITE DE IDADE - de 76 a 85 anos, acréscimo de 50% na tarifa, acima de 85 anos, acréscimo
de 50% na tarifa e redução de 50% somente no benefício médico.

O PACOTE DE VIAGEM NÃO INCLUÍ:
➢
➢
➢
➢
➢

Passaporte e vistos consulares;
Taxas de embarque, aeroportuária, combustível, segurança e governamentais;
Alimentação e bebidas (exceto refeições mencionadas no roteiro);
Passeios opcionais e/ou sugeridos; ➢ Extra de ordem pessoal como telefonemas, gorjetas em geral e etc;
O que não estiver especificado como incluído.

VALORES:

VALOR POR PESSOA EM DÓLARES

Apartamento duplo: $2.180,00

FORMA DE PAGAMENTO

Entrada de 25% e o saldo restante em até 9x sem juros nos cartões de
credito

PRAZO

Somente cotação, para confirmação da reserva é necessário o prépagamento.

FORMA DE PAGAMENTO:

· Para solicitação de reserva, deverá ser efetuado depósito da entrada no valor de 25% do
pacote. Esse deverá ser feito em R$ (reais) convertido pelo câmbio do dia;

Opções de parcelamento:
A) Através de cartão de crédito (Mastercard, Visa ou Dinners):
- À vista ou
- Entrada de 25% (vinte e cinco por cento) em depósito bancário ou cheque à vista e o saldo
em:
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até
até

10
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Janeiro de 2020: 06 parcelas iguais cheque ou cartão;
Fevereiro de 2020: 05 parcelas iguais cheque ou cartão;
Março de 2020: 04 parcelas iguais cheque ou cartão;
Abril de 2020: 03 parcelas iguais cheque ou cartão;

** A partir de 10 de maio de 2020 serão 40% (quarenta) de entrada em depósito bancário ou
cheque à vista e saldo em 02 parcelas iguais no cartão.
B) Através de depósito bancário
- À vista; com 5% de desconto.
C) Através de cartão de crédito AMEX – American Express, ou cartões corporativos ou cartões
emitidos no exterior:
- Somente à vista.
Dados bancários
Itaú
AG.4325
Conta 24.223-0
ViagemTur E C Eireli-Me
CNPJ: 25.187.796/0001-64
- O pagamento da entrada deve ser feito através de transferência ou depósito bancário. Não
poderá ser efetuado através de cartão de crédito;
· Todas as formas de pagamento deverão ser pagas em reais convertidas ao câmbio do dia;
· Caso o cliente decida cancelar o pacote, será retido o valor total da taxa de serviço para
despesas
e
custos
operacionais
considerando
a
cláusula
de
Cancelamento/alteração/transferência de serviços - pelo cliente do Contrato
de Intermediação de Serviços Turístico.
· Em casos específicos, e dependendo do prazo de emissão da passagem aérea, gerado
automaticamente pelas cias. aéreas, poderá ser solicitado o valor total referente à passagem
aérea por pessoa, separado da parte terrestre.

· Estas condições podem ser substituídas ou complementadas conforme o contrato de
intermediação de serviços turísticos que será apresentado na solicitação da reserva;
. Favor solicitar contrato de intermediação de serviços turísticos da ViagemTur para
informações sobre cláusulas de cancelamento/alteração/transferência de serviços, além de
condições específicas para grupos;
. Caso haja alguma alteração governamental, aérea ou de grande variação cambial, nos
reservamos o direito de revisar os preços ou corrigir a diferença, dando a opção ao
passageiro de cancelar a viagem, recebendo o reembolso do pagamento efetuado, menos as
despesas operacionais, e mediante regras de cancelamento de fornecedores (vide contrato de
prestação de serviços turísticos).
TERMOS E CONDIÇÕES:
- Verifique Condições Gerais de cobertura do Seguro de Viagem GTA FULL incluído no pacote;
- Passageiros com outra nacionalidade (que não brasileira), deverão entrar em contato com as Embaixadas dos
países envolvidos no roteiro, para averiguar a necessidade de visto ou outra documentação específica;
- O passageiro é inteiramente responsável pela obtenção dos documentos necessários para a viagem;
- O passaporte deverá ter amplo espaço para os carimbos e/ou selos que serão colocados pelos oficias de
imigração dos países a serem visitados, sob pena de ser impedido de embarcar na apresentação no aeroporto;
- É de responsabilidade exclusiva do passageiro a conferência de sua documentação. O nome a ser impresso na
passagem aérea deverá estar em perfeita adequação ao nome constante no passaporte;
- Para viagens de menores de 18 anos, quando realizadas sem a companhia de um ou ambos os pais, exige-se a
apresentação de autorização de viagem dos pais com firma reconhecida. Para maiores informações, consulte o site
da Polícia Federal;
- As saídas dos passeios estão sujeitos à alteração de acordo com variações climáticas ou operacionais;
- O receptivo local reserva-se o direito de alterar a ordem do itinerário quando necessário;
- Valores não válidos para período de datas comemorativas, feriados, feiras, eventos e congressos internacionais;
- Os valores acima são válidos para um grupo de no mínimo de 10 adultos pagantes. Caso não atinja o número
mínimo de pessoas, haverá diferença a ser paga e/ou o grupo pode ser cancelado.
- Por tratar-se de um grupo de “adesão” a distribuição das acomodações duplas será feita conforme a ordem de
recebimento dos passageiros (salvo casos de casais ou de passageiros já pré-definidos como viajando juntos). Ao
final do fechamento do grupo, se não houver um segundo passageiro para compartilhar a acomodação dupla, será
cobrado à diferença para apartamento single. Em caso de cancelamentos após o encerramento do grupo, ou que
por ventura venha prejudicar ao passageiro que permanece no grupo, aquele que cancelou terá multa referente ao
suplemento para single.

CONTATOS:

Thais Pereira

62 98290 -0807

Importante: como regra geral, as companhias aéreas vendem espaço na aeronave e não assentos.
Caso
tenha preferência por marcação antecipada, haverá cobrança de adicional. Consulte-nos no momento
da reserva.
Alternativamente, você pode esperar até o check-in abrir 48 horas antes do seu voo e selecionar um
assento da sua escolha gratuitamente. Note que o recurso de escolher e reservar assentos da sua
escolha pode ser limitado nesse momento

