
 

 Roteiro personalizado para: grupo Dra. Ana Claudia Quintana Arantes – 20 participantes Proposta elaborada em: 09/03/2018 Período da viagem: de 30/10/2018 a 06/11/2018 Nossa viagem tem como destino o nosso próprio coração, com conversas serão destinadas à vida, embora a morte seja o tema mais importante destes dias de viagem real pelo México e seus sagrados segredos sobre a Morte!  Dra. Ana Claudia Quintana Arantes  
Experiências durante a viagem:  - Acompanhamento da Dra. Ana Claudia Quintana Arantes, Geriatra formada em Cuidados Paliativos e autora do livro A Morte é um dia que vale a pena Viver – Ed. Casa da Palavra;  - Tour ao Cemitério de São Miguel, em Oaxaca, onde os túmulos são decorados com flores, frutas, e ao cemitério de Santa Cruz Xoxocotlán, onde se caminha por ruas para observar os tapetes feitos de areia e serragem;  - Tour para assistir ao desfile Comparsa (festa dos mascarados) em Oaxaca;  - Tour pela Cidade do México com visita ao Museu Frida Khalo;  - Jantar com reunião: Por que a gente deve conversar sobre a Morte no Jantar?Por que a gente deve conversar sobre a Morte no Jantar?Por que a gente deve conversar sobre a Morte no Jantar?Por que a gente deve conversar sobre a Morte no Jantar? “Embora quase tudo que faz a gente perder o sono gira em torno de problemas concretos, nas fronteiras da vida, cuidando de pessoas que estão corajosamente enfrentando a realidade de seu fim de vida, ainda não ouvi ninguém dizer que a vida valeu a pena porque nunca foi demitido, nunca levou um fora ou nunca perdeu a paciência. Ainda não ouvi ninguém se despedir da vida dizendo: "Morro feliz porque sempre tive bom senso". Nem dizer que está morrendo em paz porque tem casa própria ou porque teve um carro zero todo ano. As viagens mais importantes que fizeram foram aquelas onde puderam encontrar a si mesmos e à sua própria força e coragem, seja escalando altas montanhas ou numa volta no corredor do hospital onde puderam experimentar a vitória de caminhar sobre os próprios pés. Por enquanto, ninguém me confidenciou que estava pronto para morrer porque sempre teve dinheiro guardado para uma eventualidade ou porque soube como esconder seus sentimentos. No jantar nutrimos nosso corpo com o alimento que nos sustenta. Brindamos as emoções junto a pessoas queridas. Olhamos nos olhos sabendo que este momento será único. E vamos tornar esse tempo um espaço protegido para uma conversa aberta sobre a nossa Morte, sobre a Morte do mundo. Vamos nutrir nossas almas que celebram a linda e lúcida Vida.” 

México  



Itinerário:     Dia 01Dia 01Dia 01Dia 01    ((((30/1030/1030/1030/10))))    ––––    Chegada a Chegada a Chegada a Chegada a OaxacaOaxacaOaxacaOaxaca    No aeroporto, seu motorista estará aguardando por vocês no desembarque. Vocês farão o traslado desde o aeroporto até o hotel para hospedagem.    Dia 02Dia 02Dia 02Dia 02    ((((31/10) 31/10) 31/10) 31/10) ----    OaxacaOaxacaOaxacaOaxaca        Após o café da manhã, seu guia os apanhará para a visita pela cidade, que passa pelo centro histórico e pelos principais pontos, como a Igreja de Santo Domingo de Guzmán, pelo museu e pelo mercado de produtos típicos. À noite, vocês farão um tour ao cemitério de San Miguel, para obervar os altares, que são decorados com flores, frutas, chocolate, pão e mezcal. O cemitério também é todo iluminado pelas velas. Depois, o passeio continua ao cemitério de Santa Cruz Xoxocotlán, onde se caminha por ruas para observar os tapetes feitos de areia e serragem, com imagens de santos ou diferentes temas.   DDDDiaiaiaia    03 (03 (03 (03 (01/11) 01/11) 01/11) 01/11) ----    OaxacaOaxacaOaxacaOaxaca        Dia livre para atividades pessoais ou para fazer o tour (opcional) ao Monte Alban. À noite, saída para o desfile Comparsa (festa dos mascarados), visitando San José Del Mogote e San Agustín Etla, para observar os mascarados percorrem as ruas dançando, com fantasias de personagens da morte, do diabo, entre outros. Os mascarados passam pelas casas e recebem presentes das famílias, e o desfile é acompanhado de uma banda de música tradicional da festa.  Dia 04 (02/11) Dia 04 (02/11) Dia 04 (02/11) Dia 04 (02/11) ––––    OaxacaOaxacaOaxacaOaxaca    Dia livre para atividades pessoais ou para fazer o tour (opcional) à Árvore de Tule, ao conjunto arqueológico de Mitla e à fábrica de mezcal.  Dia 0Dia 0Dia 0Dia 05555    ((((03/11) Oaxaca / Cidade do México03/11) Oaxaca / Cidade do México03/11) Oaxaca / Cidade do México03/11) Oaxaca / Cidade do México        Café da manhã no hotel. Na hora indicada, seu motorista os apanhará para levá-los ao aeroporto, para embarque no voo à Cidade do México. No desembarque, o novo serviço de motorista os levará ao hotel. Tarde livre.  



Dia 0Dia 0Dia 0Dia 06666    ((((04/1104/1104/1104/11) ) ) ) ––––    Cidade do MéxicoCidade do MéxicoCidade do MéxicoCidade do México    No horário a ser indicado, seu guia os levará por um passeio pela cidade, onde conhecerão os principais pontos da capital mexicana, e também farão uma visita ao museu Frida Khalo. Retorno ao hotel e tarde livre. À noite, jantar “Dinner after Death” no restaurante La Hacienda de Los Polancos (ou similar), em ambiente privado.   Dia 07 (05/11)Dia 07 (05/11)Dia 07 (05/11)Dia 07 (05/11)    ––––    Cidade do MéxicoCidade do MéxicoCidade do MéxicoCidade do México    Após o café da manhã, saída com seu guia para conhecer as pirâmides de Teotihuacán, e o santuário de Guadalupe. Retorno ao hotel e noite livre.  Dia Dia Dia Dia 08 (06/11) 08 (06/11) 08 (06/11) 08 (06/11) ––––    Cidade do México / Brasil.Cidade do México / Brasil.Cidade do México / Brasil.Cidade do México / Brasil.    No horário indicado, seu motorista os levará ao aeroporto, para embarque no voo de retorno ao Brasil.     
Hotéis previstos:     Oaxaca Oaxaca Oaxaca Oaxaca ––––    Casa DivinaCasa DivinaCasa DivinaCasa Divina    Acomodação standard  01 ou 02 camas de casal, ar condicionado, frigobar, acesso à internet, TV a cabo         Cidade do México Cidade do México Cidade do México Cidade do México ––––    Hotel GeneveHotel GeneveHotel GeneveHotel Geneve    Acomodação standard 01 ou 02 camas de casal, ar condicionado, frigobar, acesso à internet, TV a cabo, cofre                                         



   Aéreo Aeromexico nos trechos Guarulhos / Oaxaca / Cidade do México / Guarulhos em classe econômica; Transporte de chegada e saída em todas as cidades; 04 noites de hospedagem em Oaxaca; City tour com guia em Espanhol por Oaxaca; Tour noturno aos cemitérios; Tour dos mortos – desfile dos mascarados; 03 noites de hospedagem na Cidade do México; City tour com guia em Espanhol e entrada ao Museu Frida Khalo na Cidade do México; 01 Jantar na Cidade do México; Tour às pirâmides e ao Santuário de Guadalupe; Seguro viagem (cortesia); Monitoramento de reservas e assistência Albatroz Turismo.        Valor por pessoa em acomodação dupla:    US$ US$ US$ US$ 2.939 2.939 2.939 2.939 + US$ 150 taxas de embarque    Valor por pessoa em acomodação tripla:    US$ 2.US$ 2.US$ 2.US$ 2.729729729729    + US$ 150 taxas de embarque  Opcionais: Passeio ao conjunto arqueológico de Monte Alban – valor por pessoa: US$ 50 Passeio Árvore de Tule, Conj. Arqueológico de Mitla e Fábrica de Mezcal – valor por pessoa: US$ 75        Pagamento: em 1 + 9 vezes nos cartões de crédito Desconto de 10% (sobre a tarifa) para pagamento à vista.         Valores informados por pessoa, em Dólares Americanos, considerando 20 pessoas viajando juntas. Valores e disponibilidade estão sujeitos a alterações. 

Sua viagem inclui: 

Valor por pessoa: 



   Sua experiência de viagem é o nosso foco!  A vocação da Albatroz Turismo é trabalhar a personalização de cada roteiro, com a consciência de que cada perfil tem o seu jeito ideal de viajar.   Aqui na Albatroz, os serviços vão além de reservar seus voos e hotéis, ou de oferecer o melhor preço. A gente se importa com cada passo seu e de quem está com você, e desenha cada roteiro pensando em proporcionar os melhores momentos e deixar lembranças eternas.    Conte com a nossa consultoria e só tenha o trabalho de fazer as malas e se divertir!   Entre em contato, estou ao seu dispor para ajudá-lo a escolher o destino ideal e ter suas melhores experiências de viagens! Obrigada.  

A Albatroz Turismo: 

Vamos nessa? 

Rose Carreiro     SSSSua consultora pessoal de viagensua consultora pessoal de viagensua consultora pessoal de viagensua consultora pessoal de viagens    Telefone: (43) 3378Telefone: (43) 3378Telefone: (43) 3378Telefone: (43) 3378----3000300030003000    EEEE----mail: mail: mail: mail: rosrosrosrose@albatrozturismo.com.bre@albatrozturismo.com.bre@albatrozturismo.com.bre@albatrozturismo.com.br    


