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Você acha que CULTURA e viagem combinam?

Então vamos dar 

um pulinho até o México?

Sim?



Julho de 2022  até junho de 2023

MÉXICO
De 29/10 a 06/11 de 2022.

A Florescer Viagens em parceria com a 

Unipaz Goiás convida você a viver as 

belezas e cultura desse caliente país 

chamado
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La Festa de 
Los Muertos

Vamos iniciar nossa jornada 

com uma festa colorida, alegre e exuberante?



Segundo a crença mexicana, durante as festividades, os

mortos conseguiam voltar ao Reino dos Vivos para

revisitar seus parentes e compartilhar mais alguns

momentos.

Parece macabro, não é mesmo? Mas, na verdade, é o oposto. Estas civilizações enxergavam o luto de forma muito

natural, e as festividades eram uma forma de honrar o ancestral.

Então, para poder aproveitar o momento com os entes queridos e celebrar a vida que viveram, as famílias organizam

diversas homenagens com fotos, memórias, comidas mexicanas tradicionais, desfiles e muita música.

Marcado mundialmente pelas suas famosas caveiras

mexicanas, o DIA DE LOS MUERTOS é comemorado entre o dia

31 de outubro e o dia 2 de novembro, é o maior feriado do

México e existe desde a era dos maias e astecas.

La Festa de Los Muertos

https://www.intercultural.com.br/comida-mexicana/


A cultura mexicana é o resultado da mistura entre 

as tradições indígenas e a cultura espanhola. E foi 

a contribuição da cultura africana trazida pelos 

escravos que os europeus incorporaram à 

sociedade latino-americana.

Entre as culturas americanas originais, destacam-

se os maias, os mexicas e os toltecas.

Cultura 

Mexicana

Quer saber mais? 

Venha conosco.



Uma viagem regada a
comidas e bebidas Mexicana: 

tapas, tortilhas, tequilas.

Dá água na boca.

E muito mais...



Informações importantes: 

IDIOMA PESO MEXICANO

1 peso = R$ 0,26

FUSO HORÁRIO

3 horas a menos em relação ao 

horário de Brasília

Espanhol
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SEU PACOTE NÃO INCLUI:

✓ Serviços não mencionados

✓ Ticket para outros passeis turísticos que não estejam discriminados no Pacote

✓ Alimentação – almoço e jantar

✓ 01 passeio Xoshimilco (opcional)

✓ 01 passeio Às Pirâmides de Teotihuacán (opcional)

✓ Entrada para Fórmula 1 (opcional) 

O valor final depende da cotação do dólar do dia e do aéreo total

O QUE ESTÁ INCLUÍDO EM SUA VIAGEM

SEU PACOTE INCLUÍ:

✓ Aereo - cotação saindo de Guarulhos voando COPA - individualmente serão cotados as origens individuais.

✓ 08 diárias em hotel quatro estrelas com café da manhã – quarto duplo (Centro da Cidade do México)

✓ Transfer in/out – Aeroporto/Hotel/Aeroporto 

✓ Seguro Viagem

✓ 01 Tour guiado pela Cidade do México

Valor por pessoa - base terrestre (cotado em dólar)

Em DBL.......................... a partir de U$ 2.580 DOLARES + taxas de embarque  



SAÍDA

Aeroporto Guarulhos (SP)

Empresa COPA Airlines

Horário voo: 01h50min – 29/10/22 – Sábado

Chegada em Cidade do México: 13h22min

Chegada no hotel: 16h

RETORNO

Aeroporto Cidade do México 

Empresa COPA Airlines

Horário voo: – 23h20min   - 06/11/22 

Chegada em Guarulhos: dia 06/11/22 – 15h30min 

AÉREO - INFORMAÇÕES

IMPORTANTE:

Os voos da cidade de origem são cotados 

separadamente e incluídos no valor de base do 

pacote. 

Por que a escolha deste voo?

Este voo tem duração de 11h – considerando fuso 

horário

Todos os outros ultrapassam 14h com várias 

escalas, inclusive passando pelos EUA.

Portanto, este é mais confortável.
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HOTEL SEVILLA PALACE
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Este hotel tem uma localização central, a poucos passos da área popular da Zona Rosa da 

Cidade do México, e oferece 2 opções para as suas refeições no local, quartos 

contemporâneos e uma variedade de comodidades modernas.

O Hotel Sevilla Palace conta com a localização ideal no coração da área financeira da 

cidade, com acessos fáceis para museus, áreas comerciais e teatros. O aeroporto 

internacional também fica a uma curta distância de carro.

As comodidades no Hotel Sevilla Palace incluem acesso à internet sem fio, filmes no 

quarto e serviço de quartos 24 horas. Você também pode desfrutar de refeições no hotel 

no Restaurante Leplanto ou no Los Naranjos. O hotel também dispõe de uma bar com 

piano.

Fabuloso como classificação no Booking. 

Por que este hotel?

Porque está muito bem localizado no 

centro da Cidade do México onde as 

festividades da La Festa de Los Muertos

acontece.

Oferece acomodação confortável aos 

nossos viajantes.



ROTEIRO DA SUA VIAGEM:

Dia 29/10/22 (sábado):

Chegada no aeroporto às 13:30

Check-in no hotel às 16h

Final do dia livre

Dia 30/10/22 - Domingo

Estará ocorrendo na Cidade do México a

Fórmula 1 e o ticket é opcional.

Sugere-se um tour de reconhecimento da

cidade e domingo livre.

De 31/10 até 02/11

Festividades das celebrações da Festa dos

Mortos. Em vários pontos da cidade são

oferecidas programações locais, gratuitas.

Dia 03/11/22 – Quinta-feira

Sugestão de passeio no sítio arqueológico

de Teotihuacán é Patrimônio da Humanidade

protegido pela Unesco. Pirâmide do Sol, com

65 m, a Pirâmide da Lua, com 45 m; a Calzada

de los Muertos, com 4 km de extensão; o

Templo de Quetzalpapálotl; o Palácio dos

Jaguares; e a cidadela. E muitos mistérios.

Dia 04/11/22 – Sexta-feira

Sugestão de passeio para Xoshimil, Patrimônio

Cultural da Humanidade, podem ser comparadas

às gôndolas de Veneza. São pequenas

embarcações com muita cor, música ao vivo

com mariachis, alguns petiscos apimentados,

uma boa e gelada michelada e muita gente

animada. Pronto! Você terá nas mãos um dos

mais divertidos e tradicionais passeios a serem

realizados na Cidade do México.

Dia 05/11/22 - Sábado

Dia livre para visitações em museus e pontos

turísticos específicos.

Dia 06/11/22 - Domingo

Retorno ao Brasil.

Outras informações serão 

disponibilizadas no decorrer 

dos preparativo para sua 

viagem.



• A vista desconto de 4%

• Parcelado:

• Cartão de crédito: Entrada de 20% e saldo em até 8x sem juros (VISA, Mastercard ou ELO)

• Boletos: Entrada de 30% e saldo em 04 X sem juros (Fechando em junho – a cada mês reduz 

uma parcela)

• Boletos Financeira: Entrada de 30% e saldo em até 08x com cobrança de taxa administrativa de 

4% sobre o valor TOTAL do pacote.

POSSIBILIDADES DE PAGAMENTO



ACOMPANHAMENTO E COORDENAÇÃO DESTA VIAGEM

Dra. Hélyda Di Oliveira. Diretora Geral da Unipaz Goiás. Doutora em Ciências da Religião. Astróloga. Focalizadora de Dança 

Circular e amante de viagem. “Conheço mais de 2 dezenas de países que incluem boa parte da Europa e Reino Unido. Durante 9 

anos, coordenei e acompanhei grupos de Brasileiros para viagens incríveis que integram cultura e espiritualidade. 

Londres Escócia

Colina de Tor

Glastonbury

Stonehenge

Reino Unido ItáliaSuíça

Jardins Keukenhof

Holanda

Luxemburgo



Contacte-nos para 
fazermos a sua reserva

Realização: UNIPAZ GOIÁS

Coord desta viagem: Dra. Hélyda Di Oliveira

Direção Geral: Hélyda Di Oliveira 

Lêda Maria de Oliveira 

RESERVAS: 

E-mail: viagens.florescer@gmail.com

(62) 9 9905 5557

Site: www.unipazgoias.org.br

mailto:viagens.florescer@gmail.com
http://www.unipazgoias.org.br/


Florescer Viagens 

A Florescer Viagens nasceu a partir de um sonho. 

Diz Rubem Alves que “sonhar é coisa que não se ensina, brota das 
profundezas do corpo, como a alegria que brota das profundezas da terra, 

todo conhecimento começa com um sonho e este nada mais é que 
a aventura pelo mar desconhecido, em busca da terra sonhada”.

Nosso sonho é viajar e convidamos você a embarcar conosco. 

Oferecemos roteiros que oportunizam  a experimentação de novos 
SABORES e a conexão com SABERES de diferentes culturas do mundo.

Nosso objetivo é navegar, voar, caminhar e desbravar este Planeta por meio 
de viagens incríveis que integram, não apenas o turismo convencional,  mas, 

especialmente, o aprendizado de uma nova cultura, um novo hábito. 

Aventure-se conosco e embarque nesta jornada:

SABERES E SABORES DO MUNDO



Quem somos 

• Amante de leitura, da dança, do canto, das flores e especialmente de 
viagens, Hélyda Di Oliveira é Doutora em Ciências da Religião. 
Diretora da Unipaz Goiás e do Instituto Florescer. Sócia-proprietária 
da Morada do Beija-Flor e da Florescer Viagens. Já visitou mais de 20 
países e percorreu praticamente todos os Estados do Brasil. 

• Amante da natureza em todos os seus encantos e mistérios, mãe e 
avó, adora cantar, cuidar dos seus jardins, viajar e seu sonho é morar 
por um tempo em um motorhome. Esta é Lêda Maria de Oliveira, 
Especialista em Gestão de Relações Humanas. Diretora da Unipaz
Goiás e do Instituto Florescer. Sócia-proprietária da Morada do Beija-
Flor e da Florescer Viagens. 

Hélyda Di Oliveira Lêda Maria de Oliveira



Desde 2013, a Unipaz Goiás realiza viagens internacionais e nacionais. 

Os roteiros incluíram Londres, Escócia, França e outros e também  roteiros no Brasil.

Estamos ampliando a oferta de 

roteiros exclusivos e incríveis. 

PARCERIA

IPÊ ASSESSORIA DE MKT 


