Circuito – Arco-íris Mexicano

Cidade do México – Teotihuacan – Tula – Querétaro – S. Miguel de Allende – Atotonilco – Dolores Hidalgo –
Guanajuato – Tepotzotlan – Cidade do México – Cuernavaca – Taxco - Acapulco
Dia 01 Sex. MEXICO
Chegada ao aeroporto e transfer ao hotel Casablanca e/ou Royal Zona Rosa Acomodação e resto do dia livre.

Dia 02 Sáb. MÉXICO (Cidade, Teotihuacán e Basílica da Guadalupe)
Pequeno almoço americano ou buffet. Saída para visitar a cidade, na qual se destacam a Praça da Constituição, ou
Zócalo, rodeada por edifícios de grande valor arquitetônico, artístico e histórico; o Palácio Nacional, onde estão as belas
pinturas de Diego Rivera; o edifício da Suprema Corte de Justiça; a Catedral Metropolitana; o Templo Maior Asteca
(exterior); o Parque de Chapultepec; as principais avenidas com os monumentos; Polanco; o camelô de Tlatelolco, que hoje
é a Praza das Três Culturas. Saída para o Sítio Arqueológico de San Juan Teotihuacán, a misteriosa cidade dos deuses.
Almoço e visita para conhecer a gigantesca Pirâmide do Sol - construída no Século I-, a Pirâmide da Lua -construída no
Século II-, a Avenida dos Mortos, a Cidadela com o Templo de Quetzacóatl e o Palácio das Borboletas. Ao retornar à cidade,
visitamos a Basílica de Guadalupe. Volta ao hotel
Dia 03 Dom. MÉXICO
Pequeno almoço americano ou buffet. Dia livre para atividades opcionais. Poderá visitar o Museu de Antropologia, no qual
estão representadas as diferentes culturas pré-colombianas que habitaram o solo do México, passear por Xochimilco ou
fazer uma excursão a Cuernavaca e Taxco.

Dia 04 Seg. MÉXICO - TULA - QUERÉTARO – SAN MIGUEL DE ALLENDE
Pequeno almoço americano o buffet. Saída para TULA, a cidade tolteca que floresceu entre os anos 900 e 1200, para
apreçar as pirâmides e os Atlantes. Continuação QUERÉTARO, a "Pérola do Bajío", cidade muito importante durante as
lutas pela Independência, hoje Patrimônio da Humanidade. Visita panorâmica para ver seus numerosos edifícios estilo
barroco, que são dos séculos XVII e XVIII, localizados no centro histórico. Almoço pela tarde Saída para San Miguel de
Allende. Visita panorâmica, que salientam suas belas mansões virreináis e a Catedral, de estilo Neogótico. Tempo livre para
jantar (não incluso) no centro Histórico e desfrutar do ambiente noturno da Cidade. Acomodação no hotel.
Dia 05 Ter. S.M. ALLENDE – ATOTONILCO - DOLORES HIDALGO - GUANAJUATO
Pequeno almoço americano ou buffet. e breve percurso até o povoado de ATOTONILCO, para visitar a Capela construída
no século XVI, em cujos tetos e paredes está plasmado o encontro e a fusão da Cultura Europeia e Pré-colombiana. É de
particular importância este lugar já que, ao começar a Guerra da Independência, se reuniram as tropas insurgentes visando
formar a Bandeira que levavam de estandarte e que portava a imagem da Virgem da Guadalupe. Continuamos até
DOLORES HIDALGO, cidade Berço da Independência mexicana e onde está o túmulo do famoso cantor e compositor
mexicano José Alfredo Jiménez. Chegada em GUANAJUATO pela tarde, cidade Patrimônio da Humanidade. Acomodação

no hotel Holiday Inn Express e saída na área cêntrica para ver a cidade iluminada e tempo livre para jantar (não incluso).
Acomodação no hotel.
Dia 06. GUANAJUATO – TEPOTZOTLÁN – MÉXICO
Pequeno almoço americano ou buffet. Visita panorâmica da cidade para ver o Monumento do Pípila, o Teatro Juárez, o Jardim da
União, a Praça do Baratillo, a Universidade, o Mercado Hidalgo, o Beco do Beijo e a Alhóndiga de Granaditas. Ao terminar a visita, saída
para TEPOTZOTLÁN para uma breve visita deste belo povoado com sua Igreja de estilo Barroco (hoje Museu Virreinal). Pela

tarde continuamos à Cidade do México, onde chegamos perto das 18 h.
Dia 07 MÉXICO - TAXCO
Pequeno almoço no hotel. Saída pela manhã para a cidade residencial de Cuernavaca, de romântica atmosfera-, chamada
“Cidade da Eterna Primavera”, para conhecer o Palácio de Cortés (exterior) e a Catedral mais antiga do México. Logo à
continuação, a bela cidade mineira de Taxco, para visitar a Igreja de Santa Prisca, suas estreitas ruas coloniais, a Praça da
Borda, o Palácio Municipal e as lojas de prataria. Almoço (Incluído) num restaurante perto do zócalo. transfer ao hotel.
Acomodação
Dia 08 TAXCO - ACAPULCO
Pequeno almoço no hotel. Saída pela Serra Madre para o tradicional centro turístico de Acapulco. Chegada e
Acomodação.
Dia 09 ACAPULCO
Pequeno almoço no hotel. Dia livre para curtir as praias.
Dia 10 ACAPULCO
Pequeno almoço no hotel. Na hora combinada, transfer ao aeroporto.
Notas Importantes:
1/* Partidas Garantidas todas as sexta-feira com um mínimo de 2 passageiros
2/* Este circuito permite a adição de noites na Cidade do México desde que
Respeite o início do circuito que é o dia de segunda-feira.
O PROGRAMA INCLUI:
• Acomodação em hotéis de 4*.
• Taxas de hospedagem.
• Pequeno almoço Americano ou Buffet (se estiver disponível)
• Transfers aeroporto/hotel/aeroporto.
• Guia Profisional no todo o roteiro
• Percurso terrestre e visitas, segundo itinerário, em base a serviços compartilhados.
• Ingressos a: Teotihuacán, Tula, Funicular no Pípila, Teatro Juárez,
• Gorjetas a carregadores em aeroportos, garçons em restaurantes.
• 01 garrafa de agua de ½ Lt. Por dia e por pessoa.
• Uma mala por passageiro.
• Uma Garrafa de ½ Lt por dia e por pessoa

Base hotéis:
Cd de México
S.M. de Allende
Guanajuato
Cd de México
Taxco
Acapulco

- 3n
- 1n
- 1n
- 1n
- 1n
- 2n

Casa Blanca y/o Royal Zona Rosa
Imperio de Ángeles
Holiday Inn Express
Casa Blanca y/o Royal Zona Rosa
Monte Taxco
El Cano

Preços:

Lleg. Dic 15, 2017 a Dic 14, 2018

Sencillo
1,330.00 USD

Doble
915.00 USD

Triple
840.00 USD

Niños
270.00 USD

Para salidas de: Dic 22 y 29, 2017- Mar 23 y 30 2018, se deberá consultar la disponibilidad debido a que el hotel en Acapulco puede
solicitar estancias mínimas de 04 a 05 noches además de aplicar tarifas de Temporada alta.

***Os preços mencionados são por pessoa e em dólares americanos.

Cidade do México Completa

Cidade do México – Cuernavaca – Taxco – Cholula – S. Maria Tonantzintla – Puebla – Coyoacán - Xochimilco
Dia 01 MÉXICO
Chegada ao aeroporto e traslado ao hotel. Acomodação e restante do dia livre. À noite, traslado para o Jantar no
Restaurante Villa María, com música ao vivo de Veracruz e mariachis. Serão recebidos com um drink Margarita, e
desfrutaremos de deliciosos pratos mexicanos (2 opções a escolher).
Dia 02 MÉXICO (Visita à cidade e Museu de Antropologia)
Café da manhã no hotel. Pela manhã, visita pela cidade, na qual se destacam a Praça da Constituição, ou Zócalo, rodeada
por edifícios de grande valor arquitetônico, artístico e histórico; o Palácio Nacional, onde estão as belas pinturas de Diego
Rivera; o edifício da Suprema Corte de Justiça; a Catedral Metropolitana, cuja construção durou três séculos; o Templo
Maior Asteca (exterior); o Parque de Chapultepec; as principais avenidas, monumentos, áreas residenciais e comerciais.
Finalizamos com uma breve visita ao Museu de Antropologia, um dos mais famosos do mundo pelas peças pré-colombianas
que aí se exibem (visitaremos a sala Asteca). Tarde livre na qual é recomendável visitar o Museu do Templo Maior Asteca,
ou continuar por conta própria a visita ao Museu de Antropologia.
Dia 03 MÉXICO (Pirâmides de Teotihuacán e Basílica da Guadalupe)
Café da manhã no hotel. Pela manhã: Visita à Praça das Três Culturas, que foi para os Astecas o mercado mais importante
de seu Império, onde se conseguia grande variedade de produtos que chegavam de todos os quatro cantos de seu vasto
território. O camelô de Tlatelolco. Continuamos nossa excursão ao Sítio Arqueológico de San Juan Teotihuacán, a
misteriosa cidade dos deuses, para conhecer a gigantesca Pirâmide do Sol, construída no Século I-, a Pirâmide da Lua –
construída no Século II-, a Avenida dos Mortos, a Cidadela com o Templo de Quetzacoatl e o Palácio das Borboletas.
Almoço. Ao retornar à cidade, visita à moderna Basílica de Guadalupe. Resto da tarde livre.
Dia 04 MÉXICO (Cuernavaca e Taxco)
Café da manhã no hotel. Saída pela manhã para a cidade residencial de Cuernavaca, de romântica atmosfera-, chamada
“Cidade da Eterna Primavera”, para conhecer o Palácio de Cortés (exterior) e a Catedral mais antiga do México. Logo à
continuação, a bela cidade mineira de Taxco, para visitar a Igreja de Santa Prisca, suas estreitas ruas coloniais, a Praça da
Borda, o Palácio Municipal e as lojas de prataria. Almoço (Incluído) num restaurante perto do zócalo e, pela tarde, retorno à
cidade do México.
Dia 05 MÉXICO (Cholula, Santa María Tonantzintla e Puebla)
Café da manhã no hotel. Saída pela rodovia que nos levará pelos bosques milenares de Ixtacihuatl e, se o tempo permitir,
teremos uma bela vista do mítico vulcão Popocatepetl. O Sítio Arqueológico Cholula, com a Pirâmide em cuja parte superior
na época da colônia se construiu uma Igreja. Cholula foi também um dos centros cerimoniais mais importantes do mundo
Pré-colombiano. Perto daí, encontra-se o povo de Santa Maria Tonantzintla, onde visitaremos a Igreja de estilo Barroco.
Prosseguiremos nossa visita à cidade de Puebla, onde visitaremos o centro histórico, a catedral, a biblioteca Palafoxiana e o
templo de Santo Domingo onde está uma das joias arquitectônicas do México, a Capela do Rosário. Almoço num
restaurante local. Retorno à Cidade do México pela noite.

Dia 06 MÉXICO (Coyoacán, Xochimilco e Cidade Universitária.).
Café da manhã no hotel. Pela manhã, saída ao sul da cidade, para visitar o que antigamente foi o povo de Coyoacán e que
hoje forma parte da Cidade do México. Aqui visitaremos a Igreja, a antiga casa de Hernán Cortes e que agora é a sede da
Delegação de Coyoacán e a Casa Museu de Frida Kahlo chamada também a Casa Azul. Seguimos para Xochimilco
passando pela famosa Universidade Nacional Autônoma de México (UNAM), onde admiraremos a obra de artistas como
Juan Ogorman, que decorou vários edifícios, assim como o Estádio Universitário que foi sede dos Jogos Olímpicos de 1968.
Chegada a Xochimilco. Passeio pelos belos canais. Volta ao hotel. Tarde livre.
Dia 07 MÉXICO.
Café da manhã no hotel. Traslado na hora combinada ao aeroporto da Cidade do México até seu próximo destino.

O PROGRAMA INCLUI:
•
•
•
•
•
•
•
•

Taxas de hospedagem.
Café da manhã Americano ou Buffet (se estiver disponível). Mais 3 almoços e 1 jantar.
Traslados aeroporto/hotel/aeroporto.
Percurso terrestre e visitas, segundo itinerário, com serviços compartilhados.
Ingressos aos sítios arqueológicos e monumentos incluídos no itinerário.
Gorjetas aos carregadores em aeroportos, e garçons nos restaurantes.
Uma mala por passageiro.
01 garrafa de agua de ½ Lt. por dia e por pessoa

Preços:
HOTEL REGENTE CAT. TURISTA SUPERIOR
SGL 748.00 USD

DBL

553.00 USD

TPL 508.00 USD

CHD

192.00 USD

TPL 574.00 USD

CHD

196.00 USD

TPL 598.00 USD

CHD

183.00 USD

TPL 772.00 USD

CHD

205.00 USD

TPL 874.00 USD

CHD

205.00 USD

TPL 937.00 USD

CHD

221.00 USD

TPL 916.00 USD

CHD

246.00 USD

HOTEL ROYAL REFORMA CAT. PRIMERA
SGL 922.00 USD

DBL

638.00 USD

HOTEL CASA BLANCA CAT. PRIMERA
SGL 879.00 USD

DBL

622.00 USD

HOTEL GALERÍA PLAZA CAT. PRIMERA SUPERIOR
SGL 1,235.00 USD

DBL

822.00 USD

HOTEL KRYSTAL REFORMA CAT. LUJO
SGL 1,409.00 USD

DBL

891.00 USD

|
HOTEL MARQUIS REFORMA CAT. LUJO
SGL 1,583.00 USD

DBL

974.00 USD

HOTEL SHERATON MA. ISABEL CAT. LUJO
SGL 1.670.00 USD

DBL

996.00 USD

Tarifas vigentes del 17 de Diciembre del 2017 al 16 de Diciembre del 2018.

Cidade do México (4 dias - 3 noites)
Dia 01 MÉXICO
Chegada ao aeroporto e traslado ao hotel. Acomodação e restante do dia livre
Dia 02 MÉXICO (Visita à cidade e Museu de Antropologia)
Café da manhã no hotel. Pela manhã, visita pela cidade, na qual se destacam a Praça da Constituição, ou Zócalo, rodeada
por edifícios de grande valor arquitetônico, artístico e histórico; o Palácio Nacional, onde estão as belas pinturas de Diego
Rivera; o edifício da Suprema Corte de Justiça; a Catedral Metropolitana, cuja construção durou três séculos; o Templo
Maior Asteca (exterior); o Parque de Chapultepec; as principais avenidas, monumentos, áreas residenciais e comerciais.
Finalizamos com uma breve visita ao Museu de Antropologia, um dos mais famosos do mundo pelas peças pré-colombianas
que aí se exibem (visitaremos a sala Asteca). Tarde livre na qual é recomendável visitar o Museu do Templo Maior Asteca,
ou continuar por conta própria a visita ao Museu de Antropologia.
Dia 03 MÉXICO
Café da manhã no hotel. Dia livre para atividades pessoais
Dia 04 MÉXICO.
Café da manhã no hotel. Traslado na hora combinada ao aeroporto da Cidade do México até seu próximo destino.

O PROGRAMA INCLUI:

•
•
•
•
•
•
•
•

Taxas de hospedagem.
Café da manhã Americano ou Buffet (se estiver disponível).
Traslados aeroporto/hotel/aeroporto.
Percurso terrestre e visitas, segundo itinerário, com serviços compartilhados.
Entradas aos sítios arqueológicos e monumentos incluídos no itinerário.
Gorjetas aos carregadores em aeroportos, garçons nos restaurantes.
Uma mala por passageiro.
01 Garrafa de agua de ½ Lt. por dia e por pessoa

Avisos Importantes:
1/* As saídas para este programa são diárias e se garantem com 01 passageiro.

Precios:
HOTEL REGENTE CAT. TURISTA SUPERIORSGL

274.00 USD

DBL

176.00 USD

TPL

154.00 USD

CHD

46.00 USD

TPL

187.00 USD

CHD

48.00 USD

TPL

199.00 USD

CHD

48.00 USD

TPL

286.00 USD

CHD

52.00 USD

TPL

346.00 USD

CHD

52.00 USD

TPL

368.00 USD

CHD

61.00 USD

TPL

358.00 USD

CHD

63.00 USD

HOTEL ROYAL REFORMA CAT. PRIMERA
SGL

361.00 USD

DBL

219.00 USD

HOTEL CASA BLANCA CAT. PRIMERA
SGL

340.00 USD

DBL

211.00 USD

HOTEL GALERÍA PLAZA CAT. PRIMERA SUPERIOR
SGL

518.00 USD

DBL

311.00 USD

HOTEL KRYSTAL REFORMA CAT. LUJO
SGL

630.00 USD

DBL

359.00 USD

HOTEL MARQUIS REFORMA CAT. LUJO
SGL

691.00 USD

DBL

387.00 USD

HOTEL SHERATON MA. ISABEL CAT. LUJO
SGL

735.00 USD

DBL

398.00 USD

Tarifas vigentes del 17 de Diciembre del 2017 a Diciembre 16 del 2018.

***Precios arriba mencionados son por persona en dólares americanos.

Circuito - Imagem e as cores do México

Cidade do México – Teotihuacan – Puebla – Oaxaca – Monte Albán – Coyotepec – Teotitlan – El Tule – Oaxaca –
Veracruz – El Tajín – Coatepec - Xalapa – Tlaxcala - Cidade do México
Dia 01 . Sab. MEXICO
Chegada ao aeroporto e transfer ao hotel Casablanca e/ou Royal Zona Rosa Acomodação e resto do dia livre.
Dia 02 Dom. MÉXICO (Cidade, Teotihuacán e Basílica da Guadalupe)
Pequeno almoço americano ou buffet. Saída para visitar a cidade, na qual se destacam a Praça da Constituição, ou
Zócalo, rodeada por edifícios de grande valor arquitetônico, artístico e histórico; o Palácio Nacional, onde estão as belas
pinturas de Diego Rivera; o edifício da Suprema Corte de Justiça; a Catedral Metropolitana; o Templo Maior Asteca
(exterior); o Parque de Chapultepec; as principais avenidas com os monumentos; Polanco; o camelô de Tlatelolco, que hoje
é a Praza das Três Culturas. Saída para o Sítio Arqueológico de San Juan Teotihuacán, a misteriosa cidade dos deuses.
Almoço e visita para conhecer a gigantesca Pirâmide do Sol - construída no Século I-, a Pirâmide da Lua -construída no
Século II-, a Avenida dos Mortos, a Cidadela com o Templo de Quetzacóatl e o Palácio das Borboletas. Ao retornar à cidade,
visitamos a Basílica de Guadalupe. Volta ao hotel
Dia 03 Seg. MÉXICO - PUEBLA - OAXACA
Pequeno almoço no hotel. Saída para Puebla, Cidade Patrimônio Cultural da Humanidade. Visita Panorâmica: Praça de
Armas, Catedral, Capela do Rosário, Casa das Bonecas, Companhia de Jesus, Universidade, Praçinha e Beco dos Sapos,
Casa do Alfenim e desfrutaremos do tempo livre no Parían, colorista centro artesanal. Almoço. Viagem para Oaxaca, terra
do jade e do ouro. Acomodação.
Dia 04 Ter. OAXACA (Monte Albán, Coyotepec, Teotitlan, El Tule)
Pequeno almoço no hotel. Visita ao Monte Albán, a antiga capital Zapoteca. Continuamos ao povoado de Coyotepec,
famoso pela elaboração de vasos de barro preto e a região textil de Teotitlan do Vale, onde os artesãos nos mostrarão como
se fabricam os tecidos e se obtêm as cores de forma natural. Finalmente, visitamos a milenar árvore do Tule. Retorno à
cidade de Oaxaca e visita panorâmica da mesma.
Dia 05 Qua. OAXACA - VERACRUZ (Visita à Cidade)
Pequeno almoço no hotel. Saída para o Golfo do México, ao conhecido Porto de Veracruz. Chegada ao meio-día.
Acomodação e tempo livre. Pela tarde, visita da cidade: Forte de San Juan de Ulúa, Baluarte de Santiago, o Farol, o
Registro Civil, sua antiga e movimentada orla e a zona moderna da cidade e Boca do Rio. Pela noite, a bohemía, o danzón e
o ambiente alegre dos jarochos invadem o Zócalo e a orla.

Día 06 Qui. VERACRUZ (El Tajín)
Pequeno almoço no hotel. Saída para visita ao sítio arqueológico de El Tajin, " Cidade de Deus do trovão" nos deleita com
cinco áreas: Plaza del Arroyo, zona central, o Gran Xicalcoliuhqui. Entre os seus edifícios, fica a Pirâmide dos Nichos, com
365 cavidades aludindo ao ano solar e folhetos cornijas maravilha da engenharia. Voltamos para Veracruz Via Tecolutla
(tempo livre para almoço) e, posteriormente, volta pela costa esmeralda a Veracruz. Acomodação.
07 Sex. VERACRUZ-XALAPA (Veracruz-Coatepec-Xalapa)
Pequeno almoço no hotel. Partida para Coatepec, cidade mágica, famosa por seu café e orquídeas. Tempo livre para
explorar e desfrutar de seu café famoso do mundo.visita de la Ex Hacienda "El Lencero" antiga residência do general
Antonio Lopez de Santa Ana. Já em Xalapa, capital do estado, visitamos o Museu de Antropologia, que abriga os tesouros
da cultura Totonaca, Huasteca e olmeca. Na parte da tarde, você pode visitar o Museu Interativo IMAX, visitar o Paseo de
los Lagos o el centro histórico. Acomodação.
08 Sab. XALAPA – TLAXCALA - MEXICO
Pequeno almoço no hotel. Partida para Tlaxcala. Começamos por visitar a Basílica de Nossa Senhora de Ocotlan (igreja
barroca, cujo interior foi construído no século XVI) e do antigo Convento de São Francisco, agora catedral, ao lado da praça
de touros, centro histórico e Palácio do Governo. Tempo livre. Continuamos para a Cidade do México, DF
09 Dom. MEXICO
Pequeno almoço no hotel. Transfer na hora combinada ao aeroporto da Cidade do México até seu próximo destino.
Os preços incluem:
•
Acomodação em hotéis de 4*.
•
Pequeno almoço diário + 2 Almoços
•
Veículos de luxo com ar condicionado.
•
Guia profisional en todo o roteiro
•
Alojamento em hotéis selecionados
•
Ingressos: Teotihuacan, Monte Albán, San Juan de Ulúa, El Tajin, Facenda o Lencero,
•
Museu de Xalapa.
•
IVA e taxas de hotel.
•
Gorjetas para: garçons nos restaurantes
•
Exclusivo e serviço personalizado.
•
01 garrafa de agua de ½ Lt. Por dia e por pessoa.
•
uma mala por passageiro.
Notas importantes:
1 / * Este circuito não necessita de voos internos.
2 / * partidas garantidas todos os sábados com um mínimo de 2 passageiros
3 / * Este circuito permite a adição de noites na Cidade do México desde que cumpram
o início do circuito, que é o dia de sábado.
4 / * Este circuito permite a possibilidade de ser cortado no dia 06 e / ou dia 07 para tomar um vôo direto de Veracruz Para
Cancún.
Base Hoteis:
Ciudad de México
Oaxaca
Veracruz
Xalapa
Ciudad de Mexico
Preços:

-

2n - Casablanca
2n - Misión de los Ángeles
2n - Emporio
1n - Fiesta Inn
1n - Casablanca

Dic 09, 2017 a Dic 01, 2018

Sencillo
1,396.00 USD

Doble
1,042.00 USD

Triple
1,018.00 USD

Niños
324.00 USD

Suplemento en las llegadas Dic 23 y 30 2017.
SGL 296.00
DBL 144.00
TPL 95.00
Suplemento en las llegadas Feb 03, Mar 24 y 31 2018
SGL 165.00

DBL 82.00

TPL 54.00

***Precios arriba mencionados son por persona en dólares americanos

Circuito - Joias Virreinais

Cidade do México – Teotihuacan – Tula – Querétaro – S. Miguel de Allende – Atotonilco – Dolores Hidalgo –
Guanajuato – San Luís Potosi – Zacatecas – Aguascalientes – San Juan de los Lagos - Tlaquepaque – Guadalajara –
Tequila – Chapala – Tzintzuntzan – Patzcuaro – Morélia - Tepotzotlan – Cidade do México

Dia 01 Sex. MEXICO
Chegada ao aeroporto e transfer ao hotel Casablanca e/ou Royal Zona Rosa Acomodação e resto do dia livre.
Dia 02 Sáb. MÉXICO (Cidade, Teotihuacán e Basílica da Guadalupe)
Pequeno almoço americano ou buffet. Saída para visitar a cidade, na qual se destacam a Praça da Constituição, ou
Zócalo, rodeada por edifícios de grande valor arquitetônico, artístico e histórico; o Palácio Nacional, onde estão as belas
pinturas de Diego Rivera; o edifício da Suprema Corte de Justiça; a Catedral Metropolitana; o Templo Maior Asteca
(exterior); o Parque de Chapultepec; as principais avenidas com os monumentos; Polanco; o camelô de Tlatelolco, que hoje
é a Praza das Três Culturas. Saída para o Sítio Arqueológico de San Juan Teotihuacán, a misteriosa cidade dos deuses.
Almoço e visita para conhecer a gigantesca Pirâmide do Sol - construída no Século I-, a Pirâmide da Lua -construída no
Século II-, a Avenida dos Mortos, a Cidadela com o Templo de Quetzacóatl e o Palácio das Borboletas. Ao retornar à cidade,
visitamos a Basílica de Guadalupe. Volta ao hotel
Dia 03 Dom. MÉXICO
Pequeno almoço americano ou buffet. Dia livre para atividades opcionais. Poderá visitar o Museu de Antropologia, no qual
estão representadas as diferentes culturas pré-colombianas que habitaram o solo do México, passear por Xochimilco ou
fazer uma excursão a Cuernavaca e Taxco.
Dia 04 Seg. MÉXICO - TULA - QUERÉTARO – SAN MIGUEL DE ALLENDE
Pequeno almoço americano o buffet. Saída para TULA, a cidade tolteca que floresceu entre os anos 900 e 1200, para
apreçar as pirâmides e os Atlantes. Continuação QUERÉTARO, a "Pérola do Bajío", cidade muito importante durante as
lutas pela Independência, hoje Patrimônio da Humanidade. Visita panorâmica para ver seus numerosos edifícios estilo
barroco, que são dos séculos XVII e XVIII, localizados no centro histórico. Almoço pela tarde Saída para San Miguel de
Allende. Visita da cidade que salientam suas belas mansões virreináis e a Catedral, de estilo Neogótico. Tempo livre para
jantar (não incluso) no centro Histórico e desfrutar do ambiente noturno da Cidade. Acomodação no hotel.
Dia 05 Ter. S.M. ALLENDE – ATOTONILCO - DOLORES HIDALGO - GUANAJUATO
Pequeno almoço americano ou buffet. e breve percurso até o povoado de ATOTONILCO, para visitar a Capela construída
no século XVI, em cujos tetos e paredes está plasmado o encontro e a fusão da Cultura Europeia e Pré-colombiana. É de
particular importância este lugar já que, ao começar a Guerra da Independência, se reuniram as tropas insurgentes visando
formar a Bandeira que levavam de estandarte e que portava a imagem da Virgem da Guadalupe. Continuamos até
DOLORES HIDALGO, cidade Berço da Independência mexicana e onde está o túmulo do famoso cantor e compositor
mexicano José Alfredo Jiménez. Chegada em GUANAJUATO pela tarde, cidade Patrimônio da Humanidade. Acomodação
no hotel Holiday Inn Express e saída na área cêntrica para ver a cidade iluminada e tempo livre para jantar (não incluso).
Acomodação no hotel.

Dia 06 Qua. GUANAJUATO - SAN LUIS POTOSÍ - ZACATECAS
Pequeno almoço americano ou buffet. Visita da cidade para ver o Monumento do Pípila, o Teatro Juárez, o Jardim da
União, a Praça do Baratillo, a Universidade, o Mercado Hidalgo, o Beco do Beijo e a Alhóndiga de Granaditas. Ao terminar a
visita, saída para San Luis Potosí. Visita panorâmica e viagem à inspiradora cidade de Zacatecas. Acomodação no hotel
Emporio. Pela noite, passeio pelo centro histórico, onde há edifícios coloniais de grande beleza.
Dia 07 Qui. ZACATECAS-AGUASCALIENTES-S. J. D. LOS LAGOS–TLAQUEPAQUE - GUADALAJARA
Pequeno almoço no hotel. Visita cultural de Zacatecas para ver o Aqueduto, o Morro da Bufa, o Teleférico, a Catedral, o
Palácio de Governo, o Templo de Santo Domingo, o Teatro Fernando Calderón, o Mercado Jesús González e o Ex-convento
de San Francisco. Saída por AGUASCALIENTES e SAN JUAN DE LOS LAGOS para chegar pela tarde a TLAQUEPAQUE,
que é sem dúvida o maior centro cerâmico e do vitrificado do México; aqui se poderá admirar a mais variada fabricação de
artesanato popular e suas pitorescas ruas, onde poderá jantar no “El Parían”, grande praça com muitos restaurantes típicos
onde não faltam os Mariachis. Tempo livre e breve percurso até GUADALAJARA. Acomodação no hotel De Mendoza.
Dia 08 Sex. GUADALAJARA (Tequila e Cidade)
Pequeno almoço americano ou buffet. Saída para a região de TEQUILA, de onde vem sua denominação de origem, a
bebida mais antiga e tradicional no México “a Tequila”; visitaremos uma das fazendas dedicadas à produção desta bebida.
Depois da visita à fábrica processadora e de ter degustado a tequila que aqui se produz, retorno a Guadalajara e visita
panorâmica dá cidade que foi fundada em 1542 e que conta com múltiplas construções da época da Colônia ao Porfiriato.
Destacam-se, entre outros: a Catedral, o Hospício Cabanhas e o Palácio do Governo. Volta ao hotel.
Dia 09 Sab. GUADALAJARA - CHAPALA - TZINTZUNTZAN - PATZCUARO - MORELIA
Pequeno almoço americano ou buffet. Saída para o Lago de Chapala, o maior lago natural do México, rodeado de
montanhas. Visita de CHAPALA, e logo nosso percurso segue até o Estado de Michoacán para chegar a TZINTZUNTZAN,
outrora capital Purépecha. Breve visita e seguimos a PATZCUARO, um dos povoados mais belos do México. Visita
panorâmica e tempo livre. Suas típicas praças Vasco de Quiroga e Gertrudis Bocanegra convidam a passear entre cenas
populares e grande variedade de artesanatos. Ao final da tarde saída para MORELIA, cidade Patrimônio da Humanidade,
que recebe ao visitante com seu aqueduto de 253 arcadas. Acomodação no hotel Posada da Soledad.
Dia 10 Dom. MORELIA - TEPOTZOTLAN – CIDADE DO MÉXICO.
Pequeno almoço americano ou buffet. Visita de Morelia, “a Cidade de Canteiros Rosa” que tem uma das mais belas
amostras da arquitetura barroca hispanoamericana dos séculos XVII e XVIII entre as que se encontram: a Catedral -de
exterior Barroco e interior Neoclássico-, a Praça de Armas, o Palácio de Governo, o Palácio Clavijero e seu monumental
Aqueduto. Saída para TEPOTZOTLAN para uma breve visita deste lindo povoado com sua Igreja de estilo Barroco (agora
Museu Virreinal). Pela tarde continuamos à Cidade do México aonde chagamos as 18 h. (o tour pode finalizar sem custo
adicional no aeroporto para pegar o voo de conexão ou retorno, a partir das 20 h se for voo doméstico e das 21 h se for voo
internacional).
O PROGRAMA INCLUI:
• Acomodação em hotéis de 4*.
• Taxas de hospedagem.
• Pequeno almoço americanos ou buffet (se estiver disponível no hotel). + 2 almoço
• Percurso em veículo de turismo, climatizado.
• Guia profissional em todo o roteiro.
• As visitas indicadas no programa.
• Ingressos para: Teotihuacán, Tula, Funicular Pípila, Teleférico em Zacatecas, Mina do Adén, Mundo Cuervo (com
degustação), Hospicio Cabañas, Tzintzuntzan e museu Virreinal de Tepotzotlan.
• Gorjetas aos garçons nos restaurantes.
• Uma mala por passageiro durante o percurso terrestre.
• Uma garrafa de agua de ½ Lt. Por pessoa por dia.
Base Hotéis:
Cd do México
- 3n
Casablanca y/o Royal Zona Rosa
San Miguel de Allende - 1n
Imperio de Angeles
Guanajuato
- 1n
Holiday Inn
Zacatecas
- 1n
Emporio
Guadalajara
- 2n
De Mendoza
Morelia
- 1n
De la Soledad
Preços:
Sencillo
Doble
Triple
Niños
Lleg. Dic. 22, 2017 a Dic. 18, 2018
1,726.00 USD
1,249.00 USD
1,169.00 USD
399.00 USD
Suplementos para las salidas de: Dic 22, 29 2017 /Mar 23 y 30 / Jun 29, Jul 06,13, 20 y 27 / Ago 03, 10 y 31 / Sep 07y 14 2018
En SGL 76.00 USD - en DBL 36.00 USD - en TPL 29.00 USD

***Preços mencionados são por pessoa em dólares americanos.

Circuito - Joias Virreinais

(terminando em Guadalajara)

Cidade do México – Teotihuacan – Tula – Querétaro – S. Miguel de Allende – Atotonilco – Dolores Hidalgo –
Guanajuato – San Luís Potosi – Zacatecas – Aguascalientes – San Juan de los Lagos - Tlaquepaque – Guadalajara –
Tequila – Guadalajara (aeroporto)

Dia 01 Sex. MEXICO
Chegada ao aeroporto e transfer ao hotel Casablanca e/ou Royal Zona Rosa Acomodação e resto do dia livre.
Dia 02 Sáb. MÉXICO (Cidade, Teotihuacán e Basílica da Guadalupe)
Pequeno almoço americano ou buffet. Saída para visitar a cidade, na qual se destacam a Praça da Constituição, ou
Zócalo, rodeada por edifícios de grande valor arquitetônico, artístico e histórico; o Palácio Nacional, onde estão as belas
pinturas de Diego Rivera; o edifício da Suprema Corte de Justiça; a Catedral Metropolitana; o Templo Maior Asteca
(exterior); o Parque de Chapultepec; as principais avenidas com os monumentos; Polanco; o camelô de Tlatelolco, que hoje
é a Praza das Três Culturas. Saída para o Sítio Arqueológico de San Juan Teotihuacán, a misteriosa cidade dos deuses.
Almoço e visita para conhecer a gigantesca Pirâmide do Sol - construída no Século I-, a Pirâmide da Lua -construída no
Século II-, a Avenida dos Mortos, a Cidadela com o Templo de Quetzacóatl e o Palácio das Borboletas. Ao retornar à cidade,
visitamos a Basílica de Guadalupe. Volta ao hotel
Dia 03 Dom. MÉXICO
Pequeno almoço americano ou buffet. Dia livre para atividades opcionais. Poderá visitar o Museu de Antropologia, no qual
estão representadas as diferentes culturas pré-colombianas que habitaram o solo do México, passear por Xochimilco ou
fazer uma excursão a Cuernavaca e Taxco.
Dia 04 Seg. MÉXICO - TULA - QUERÉTARO – SAN MIGUEL DE ALLENDE
Pequeno almoço americano o buffet. Saída para TULA, a cidade tolteca que floresceu entre os anos 900 e 1200, para
apreçar as pirâmides e os Atlantes. Continuação QUERÉTARO, a "Pérola do Bajío", cidade muito importante durante as
lutas pela Independência, hoje Patrimônio da Humanidade. Visita panorâmica para ver seus numerosos edifícios estilo
barroco, que são dos séculos XVII e XVIII, localizados no centro histórico. Almoço pela tarde Saída para San Miguel de
Allende. Visita da cidade que salientam suas belas mansões virreináis e a Catedral, de estilo Neogótico. Tempo livre para
jantar (não incluso) no centro Histórico e desfrutar do ambiente noturno da Cidade. Acomodação no hotel.
Dia 05 Ter. S.M. ALLENDE – ATOTONILCO - DOLORES HIDALGO - GUANAJUATO
Pequeno almoço americano ou buffet. e breve percurso até o povoado de ATOTONILCO, para visitar a Capela construída
no século XVI, em cujos tetos e paredes está plasmado o encontro e a fusão da Cultura Europeia e Pré-colombiana. É de
particular importância este lugar já que, ao começar a Guerra da Independência, se reuniram as tropas insurgentes visando
formar a Bandeira que levavam de estandarte e que portava a imagem da Virgem da Guadalupe. Continuamos até

DOLORES HIDALGO, cidade Berço da Independência mexicana e onde está o túmulo do famoso cantor e compositor
mexicano José Alfredo Jiménez. Chegada em GUANAJUATO pela tarde, cidade Patrimônio da Humanidade. Acomodação
no hotel Holiday Inn Express e saída na área cêntrica para ver a cidade iluminada e tempo livre para jantar (não incluso).
Acomodação no hotel.
Dia 06 Qua. GUANAJUATO - SAN LUIS POTOSÍ - ZACATECAS
Pequeno almoço americano ou buffet. Visita da cidade para ver o Monumento do Pípila, o Teatro Juárez, o Jardim da
União, a Praça do Baratillo, a Universidade, o Mercado Hidalgo, o Beco do Beijo e a Alhóndiga de Granaditas. Ao terminar a
visita, saída para San Luis Potosí. Visita panorâmica e viagem à inspiradora cidade de Zacatecas. Acomodação no hotel
Emporio. Pela noite, passeio pelo centro histórico, onde há edifícios coloniais de grande beleza.
Dia 07 Qui. ZACATECAS – AGUASCALIENTES - SAN JUAN DE LOS LAGOS – TLAQUEPAQUE –
GUADALAJARA
Pequeno almoço no hotel. Visita cultural de Zacatecas para ver o Aqueduto, o Morro da Bufa, o Teleférico, a Catedral, o
Palácio de Governo, o Templo de Santo Domingo, o Teatro Fernando Calderón, o Mercado Jesús González e o Ex-convento
de San Francisco. Saída por AGUASCALIENTES e SAN JUAN DE LOS LAGOS para chegar pela tarde a TLAQUEPAQUE,
que é sem dúvida o maior centro cerâmico e do vitrificado do México; aqui se poderá admirar a mais variada fabricação de
artesanato popular e suas pitorescas ruas, onde poderá jantar no “El Parían”, grande praça com muitos restaurantes típicos
onde não faltam os Mariachis. Tempo livre e breve percurso até GUADALAJARA. Acomodação no hotel De Mendoza.
Dia 08 Sex. GUADALAJARA (Tequila e Cidade)
Pequeno almoço americano ou buffet. Saída para a região de TEQUILA, de onde vem sua denominação de origem, a
bebida mais antiga e tradicional no México “a Tequila”; visitaremos uma das fazendas dedicadas à produção desta bebida.
Depois da visita à fábrica processadora e de ter degustado a tequila que aqui se produz, retorno a Guadalajara e visita
panorâmica dá cidade que foi fundada em 1542 e que conta com múltiplas construções da época da Colônia ao Porfiriato.
Destacam-se, entre outros: a Catedral, o Hospício Cabanhas e o Palácio do Governo. Volta ao hotel.
Día 09 Sab. GUADALAJARA
Pequeno almoço americano o buffet. Na hora combinada, transfer ao aeroporto.
O PROGRAMA INCLUI:
• Acomodação em hotéis de 4*.
• Taxas de hospedagem.
• Pequeno almoço americanos ou buffet (se estiver disponível no hotel). + 2 jantar
• Percurso em veículo de turismo, climatizado.
• Guia profissional em todo o roteiro.
• As visitas indicadas no programa.
• Ingressos para: Teotihuacán, Tula, Funicular Pípila, Teleférico em Zacatecas, Mina do Adén, Mundo Cuervo (com
degustação), Hospicio Cabañas, Museu virreinal de Tepotzotlan.
• Gorjetas aos garçons nos restaurantes.
• Uma mala por passageiro durante o percurso terrestre.

Base Hotéis:
Cd do México
San Miguel de Allende
Guanajuato
Zacatecas
Guadalajara

-

3n
1n
1n
1n
2n

Casablanca y/o Royal Zona Rosa
Imperio de Angeles
Holiday Inn
Emporio
De Mendoza

Preços:
Cheg. Dez 16, 2016 a Dez 15, 2017

Solteiro
1,535.00 USD

Duplo
1,122.00 USD

Triplo
1,057.00 USD

Crianças
420.00 USD

Suplementos para las salidas de: Dez 23,30, 2016 – Abr 07,14, Jul 21,28, Ago 04,11,18, Sep 01,08,15
Nov 03 2017
Em SGL 125.00 USD - em DBL 63.00 USD - em TPL 48.00 USD
***Preços mencionados são por pessoa em dólares americanos.

Circuito - Maravilhas do México

Cidade do México – Teotihuacan – Tuxtla Gutierrez – S. Cristovão das Casas – Cascatas de Água Azul – Palenque –
Campeche - Uxmal – Mérida – Chichen Itza - Cancún
Dia 01 Qua. MEXICO
Chegada ao aeroporto e transfer ao hotel Casablanca e/ou Royal Zona Rosa Acomodação e resto do dia livre.
Dia 02 Qui. MÉXICO (Cidade, Teotihuacán e Basílica da Guadalupe)
Pequeno almoço americano ou buffet. Saída para visitar a cidade, na qual se destacam a Praça da Constituição, ou
Zócalo, rodeada por edifícios de grande valor arquitetônico, artístico e histórico; o Palácio Nacional, onde estão as belas
pinturas de Diego Rivera; o edifício da Suprema Corte de Justiça; a Catedral Metropolitana; o Templo Maior Asteca
(exterior); o Parque de Chapultepec; as principais avenidas com os monumentos; Polanco; o camelô de Tlatelolco, que hoje
é a Praza das Três Culturas. Saída para o Sítio Arqueológico de San Juan Teotihuacán, a misteriosa cidade dos deuses.
Almoço e visita para conhecer a gigantesca Pirâmide do Sol - construída no Século I-, a Pirâmide da Lua -construída no
Século II-, a Avenida dos Mortos, a Cidadela com o Templo de Quetzacóatl e o Palácio das Borboletas. Ao retornar à cidade,
visitamos a Basílica de Guadalupe. Volta ao hotel

Dia 03 Sex. MÉXICO - TUXTLA GUTIERREZ - SÃO CRISTÓVÃO DAS CASAS
Pequeno almoço no hotel. Transfer ao aeroporto da Cidade do México (voo para Tuxtla Gutiérrez nâo incluído, a
reserva deve ser no voo chegando ao meio-dia ) chegada e transfer de Chiapa do Corzo ao cais onde pegaremos a
lancha e faremos o percurso pelo rio Grijalva e admiraremos o imponente Cânion do Sumidero, verdadeiro capricho da mãe
natureza. Ao retornar, visitaremos a particular fonte do povoado de Chiapa do Corso, de estilo Morisco, a mesma se parece
com a coroa dos reis Católicos. Continuamos pela tarde a São Cristóvão das Casas. Acomodação.
Día 04 Sáb. SÃO CRISTÓVÃO DAS CASAS (San Juan Chamula e Zinacantan)
Pequeno almoço no hotel. Manhã dedicada à visita do Mercado indígena, de São Cristóvão das Casas, o Templo de Santo
Domingo e o Museu do Âmbar. Logo, visita às típicas e coloridas comunidades Tzotziles de San Juan Chamula (“lugar de
morcegos”) e Zinacantan (“água espessa”). Tarde livre. Aviso: em caso de que no dia anterior não tenha se podido efetuar
a visita a Chiapa do Corzo e ao Cânion do Sumidero por causa da chuva, a visita pode se fazer nesta tarde. Acomodação.
Dia 05 Dom. SÃO CRISTÓVÃO DAS CASAS - CASCADAS ÁGUA AZUL - PALENQUE

Pequeno almoço no hotel. Saída através duma paisagem sinuosa e de espessa vegetação para chegar ao rio Yaxhá
(“água azul”) visando desfrutar do entorno das cascadas de Água Azul: a cor azul da água, o verde intenso da vegetação.
Continuamos visitando a cascada de água de Misol-Ha (possibilidade de tomar banho) e saída para Palenque.
Acomodação.
Dia 06 Seg. PALENQUE - CAMPECHE
Pequeno almoço no hotel. Visita ao sítio arqueológico de Palenque. A grandeza de suas construções e a insuperável
mistura de pedra branca com o verde esmeralda da selva não se esquecerão jamais: Templo das Inscrições (Túmulo de
Pakal), o Palácio, Templos do Sol e da Cruz Folhada, Banheiro da Rainha no arroio Otulum. Ao terminar a visita, Almoço.
Saída pela estrada beirando o Golfo do México até chegar em Campeche, cidade fortificada e Patrimônio Cultural da
Humanidade. Visita panorâmica e acomodação.
Dia 07 Ter. CAMPECHE - UXMAL – MÉRIDA
Pequeno almoço no hotel. Saída para UXMAL, um dos Sítios Arqueológicos mais belos da Estrada Puuc. Visita cultural: a
grandeza da Pirâmide do Adivinho, os magníficos frisos do Quadrângulo das Freiras, as cascas do Edifício das Tartarugas e
as panorâmicas desde o Templo do Governador falam da importância deste conjunto arquitetônico Maia. Almoço e
continuamos para Mérida. Visita panorâmica para ver: Zona Residencial, Monumento à Pátria, Passeio Montejo, Casas
Gêmeas, Rua 60, Zócalo, Catedral. Acomodação.
Dia 08 Qua. MERIDÁ - CHICHEN ITZÁ – CANCÚN e/ou RIVIERA MAIA
Pequeno almoço no hotel. Saída para Chichen Itzá, recentemente declarada como Maravilha do mundo antigo, a cultura
Maia em todo seu esplendor. Visita do Observatório, a Pirâmide do Castelo, o Jogo de Bola, o Cenote Sagrado e outros
templos de interesse que nos transportarão a um mundo enigmático próprio de deuses. Almoço e visita ao Cenote de Ikkil.
Continuamos para Cancún e/ou Riviera Maia e ficamos no hotel.
O PROGRAMA INCLUI:
• Hospedagem nos hotéis de 4*.
• Taxas de acomodação.
• Pequeno almoço americanos e/ou buffet (se estiver disponível), mais 4 almoços.
• Percurso em micro-ônibus ou van de turismo, climatizada.
• Guia profissional em todo o roteiro.
• As visitas indicadas no programa.
• Ingressos para: Teotihuacán, Lancha Cânion do Sumidero, Comunidades, Água Azul, Misol Ha, Palenque, Uxmal,
Chichen Itzá e Cenote Ikkil.
• Gorjeta para garçons nos restaurantes
• Uma mala por passageiro.
Avisos Importantes:
1/* Este Circuito precisa do voo Cidade do México – Tuxtla Gutiérrez (não incluído).
2/* Saídas garantidas todas as quartas-feiras com um mínimo de 2 passageiros
3/* Este circuito permite o acréscimo de noites na Cidade do México respeitando
o começo do circuito que é na sexta-feira.
4/* Não inclui: hospedagem e serviços em Cancún nem Riviera Maia, mas estes podem ser
acrescentados com um pagamento dependendo do tipo de hotel e planos de alimentação
escolhidos.

Base Hotéis:
Ciudad de México
S.C. de las Casas
Palenque
Campeche
Mérida

-

2n - Casablanca
2n - Diego de Mazariegos
1n - Ciudad Real
1n - Del Mar
1n - El Conquistador

Preços:

Dic 13, 2017 a Dic 05, 2018

Sencillo
1,445.00 USD

Doble
1,169.00 USD

Triple
1,127.00 USD

Niños
440.00 USD

***Preços mencionados são por pessoa em dólares americanos.

México e o Sol do Pacífico

Cidade do México – Teotihuacan –– Cuernavaca – Taxco – Acapulco

Dia 01 MÉXICO
Chegada ao aeroporto e traslado ao hotel. Acomodação e restante do dia livre.
Dia 02 MÉXICO (Visita à cidade e Museu de Antropologia)
Café da manhã no hotel. Pela manhã, visita pela cidade, na qual se destacam a Praça da Constituição, ou Zócalo, rodeada
por edifícios de grande valor arquitetônico, artístico e histórico; o Palácio Nacional, onde estão as belas pinturas de Diego
Rivera; o edifício da Suprema Corte de Justiça; a Catedral Metropolitana, cuja construção durou três séculos; o Templo
Maior Asteca (exterior); o Parque de Chapultepec; as principais avenidas, monumentos, áreas residenciais e comerciais.
Finalizamos com uma breve visita ao Museu de Antropologia, um dos mais famosos do mundo pelas peças pré-colombianas
que aí se exibem (visitaremos a sala Asteca). Tarde livre na qual é recomendável visitar o Museu do Templo Maior Asteca,
ou continuar por conta própria a visita ao Museu de Antropologia.
Dia 03 MÉXICO (Pirâmides de Teotihuacán e Basílica da Guadalupe)
Café da manhã no hotel. Pela manhã: Visita à Praça das Três Culturas, que foi para os Astecas o mercado mais importante
de seu Império, onde se conseguia grande variedade de produtos que chegavam de todos os quatro cantos de seu vasto
território. O camelô de Tlatelolco. Continuamos nossa
excursão ao Sítio Arqueológico de San Juan Teotihuacán, a misteriosa cidade dos deuses, para conhecer a gigantesca
Pirâmide do Sol, construída no Século I-, a Pirâmide da Lua –construída no Século II-, a Avenida dos Mortos, a Cidadela
com o Templo de Quetzacoatl e o Palácio das Borboletas. Almoço. Ao retornar à cidade, visita à moderna Basílica de
Guadalupe. Resto da tarde livre.
Dia 04 MÉXICO (Cuernavaca e Taxco)
Café da manhã no hotel. Saída pela manhã para a cidade residencial de Cuernavaca, de romântica atmosfera-, chamada
“Cidade da Eterna Primavera”, para conhecer o Palácio de Cortés (exterior) e a Catedral mais antiga do México. Logo à
continuação, a bela cidade mineira de Taxco, para visitar a Igreja de Santa Prisca, suas estreitas ruas coloniais, a Praça da
Borda, o Palácio Municipal e as lojas de prataria. Almoço (Incluído) num restaurante perto do zócalo. traslado ao hotel.
Acomodação
Dia 05 TAXCO - ACAPULCO
Café da manhã no hotel. Saída pela Serra Madre para o tradicional centro turístico de Acapulco. Chegada e Acomodação.
Dia 06 ACAPULCO (Visita à cidade e show dos cravadistas na Quebrada)

Café da manhã no hotel. Às 10 da manhã, iniciamos nosso passeio panorâmico para percorrer a orla pela Avenida Miguel
Alemão; vista panorâmica das baías de Acapulco, as Brisas, Porto Marqués e área de Acapulco Diamante, com uma breve
visita aos jardins, piscinas e campo de golfe do famoso hotel Princess. Continuamos nossa visita passando pelo Parque
Papagaio, a praça principal e o Acapulco Tradicional, área pela qual Acapulco se fez famosa nos anos 50, para finalmente
assistir ao espetáculo dos cravadistas na Quebrada, os quais arriscam suas vidas se jogando ao mar. (Ingresso ao terraço
público incluído). Tarde livre.
Dia 07 ACAPULCO
Café da manhã no hotel. Dia livre para curtir as praias.
Dia 08 ACAPULCO
Café da manhã no hotel. Na hora combinada, traslado ao aeroporto.
O PROGRAMA INCLUI:
• Taxas de hospedagem.
• Café da manhã Americano ou Buffet (se estiver disponível). Mais 2 almoços
• Traslados aeroporto/hotel/aeroporto.
• Percurso terrestre e visitas, segundo itinerário, com serviços compartilhados.
• Entradas aos sítios arqueológicos e monumentos incluídos no itinerário.
• Gorjetas aos carregadores em aeroportos, garçons nos restaurantes.
• Uma mala por passageiro.
• 01 Garrafa de agua de ½ Lt. por dia e por pessoa
Avisos Importantes:
1/* As saídas para este programa são diárias e se garantem com 01 passageiro.
2/* Pode-se acrescentar noites em qualquer cidade onde se pernoita.
Preços:
VIGENCIA
Llegadas Dic 17 a Dic 30/17

CAT. TURISTA SUPERIOR (MEX- REGENTE / TAX-MONTE TAXCO/ ACA-ELCANO)
SGL

1,466.00 USD

Llegadas Dic 31/17 a Dic 15/18

DBL

878.00 USD

913.00 USD

TPL

593.00 USD

740.00 USD

CHD

515.00 USD

166.00 USD
166.00 USD

CAT. PRIMERA (MEX-ROYAL REFORMA/TAX-MONTE TAXCO/ ACA-EMPORIO ACAPULCO)
Llegadas Dic 17 a Dic 30/17
Llegadas Dic 31/17 a Mar
18/18

SGL

1,359.00 USD

DBL

831.00 USD

TPL

687.00 USD

CHD

180.00 USD

1,048.00 USD

675.00 USD

583.00 USD

164.00 USD

Llegadas Mar 19 a Abr 03/18

1,252.00 USD

777.00 USD

651.00 USD

177.00 USD

Llegadas Abr 04 a Dic 13/18

1,048.00 USD

675.00 USD

583.00 USD

164.00 USD

CAT. PRIMERA SUPERIOR (MEX-GALERÍA PLAZA/ TAX-MONTE TAXCO/ ACA-GRAND HOTEL -HAB. SUPERIOR)
Llegadas Dic 19 a Dic 28/17
Llegadas Dic 29/17 a Mar
18/18

SGL

1,386.00 USD

DBL

873.00 USD

TPL

762.00 USD

CHD

183. 00 USD

1,126.00 USD

743.00 USD

676.00 USD

183. 00 USD

Llegadas Mar 19 a Mar 27/18

1,386.00 USD

873.00 USD

762.00 USD

183. 00 USD

Llegadas Mar 28 a Jul 09/18

1,126.00 USD

743.00 USD

676.00 USD

183. 00 USD

Llegadas Jul 10 a Ago 14/18

1,177.00 USD

771.00 USD

696.00 USD

183. 00 USD

Llegadas Ago 15 a Dic 10/18

1,126.00 USD

743.00 USD

676.00 USD

183. 00 USD

CAT. LUJO (MEX-KRSYTAL REFORMA / TAX-MONTE TAXCO/ ACA-GRAND HOTEL -HAB. GRAND ROOM)
Llegadas Dic 19 a Dic 28/17
Llegadas Dic 29/17 a Mar
18/18

SGL

1,579.00 USD

DBL

963.00 USD

TPL

849.00 USD

CHD

183. 00 USD

1,320.00 USD

833.00 USD

763.00 USD

183. 00 USD

Llegadas Mar 19 a Mar 27/18

1,579.00 USD

963.00 USD

849.00 USD

183. 00 USD

Llegadas Mar 28 a Jul 09/18

1,320.00 USD

833.00 USD

763.00 USD

183. 00 USD

Llegadas Jul 10 a Ago 14/18

1,379.00 USD

861.00 USD

785.00 USD

183. 00 USD

Llegadas Ago 15 a Dic 10/18

1,320.00 USD

833.00 USD

763.00 USD

183. 00 USD

Circuito - México e o Mundo Maia

Cidade do México – Teotihuacan – Vilahermosa – Palenque - Bonampak – Yaxchilan - Campeche - Uxmal – Mérida –
Chichen Itza - Cancún
Dia 01 . Qui. MEXICO
Chegada ao aeroporto e transfer ao hotel Casablanca e/ou Royal Zona Rosa Acomodação e resto do dia livre.
Dia 02 Sex. MÉXICO (Cidade, Teotihuacán e Basílica da Guadalupe)
Pequeno almoço americano ou buffet. Saída para visitar a cidade, na qual se destacam a Praça da Constituição, ou
Zócalo, rodeada por edifícios de grande valor arquitetônico, artístico e histórico; o Palácio Nacional, onde estão as belas
pinturas de Diego Rivera; o edifício da Suprema Corte de Justiça; a Catedral Metropolitana; o Templo Maior Asteca
(exterior); o Parque de Chapultepec; as principais avenidas com os monumentos; Polanco; o camelô de Tlatelolco, que hoje
é a Praza das Três Culturas. Saída para o Sítio Arqueológico de San Juan Teotihuacán, a misteriosa cidade dos deuses.
Almoço e visita para conhecer a gigantesca Pirâmide do Sol - construída no Século I-, a Pirâmide da Lua -construída no
Século II-, a Avenida dos Mortos, a Cidadela com o Templo de Quetzacóatl e o Palácio das Borboletas. Ao retornar à cidade,
visitamos a Basílica de Guadalupe. Volta ao hotel

Dia 03 Sab. MÉXICO - VILLAHERMOSA - PALENQUE
Pequeno almoço no hotel. Pela manhã no horário combinado: Transfer ao aeroporto para o voo (passagem não incluída,
deve ser um voo pela manhã) com destino a Villahermosa. Recebemos e continuamos para Palenque. Acomodação no
hotel.
Dia 04 Dom. PALENQUE (Bonampak e Yaxchilan)
Às 6h30 saída pela estrada, com Pequeno almoço a bordo, para um percurso de 3 horas pela selva lacandona. Chegada
a Bonampak, para visitar este sítio arqueológico onde se encontraram os afrescos melhor conservados da arte pictórica
Maia. Continuamos ao povoado de Corozal para navegar em lanchas pelo rio Usumacinta durante 45 minutos até a cidade
Maia de Yaxchilan, trancada pela selva. O manto de floresta que a cobre parece manter os luxuosos palácios e numerosos
templos num mudo feitiço. Cientes da memória histórica, os maias gravaram nas pedras acontecimentos da classe
governante e, graças a isto, hoje conhecemos os primeiros 300 anos de sua história. Ao finalizar esta maravilhosa visita,
navegaremos novamente rio acima até retornar a Corozal. Almoço com cardápio turístico e às 16 h. Começamos o retorno
a Palenque.
Dia 05 Seg. PALENQUE - CAMPECHE

Pequeno almoço no hotel.Visita ao sítio arqueológico de Palenque. A grandeza de suas construções e a insuperável
mistura de pedra branca com o verde esmeralda da selva não se esquecerão jamais: Templo das Inscrições (Túmulo de
Pakal), o Palácio, Templos do Sol e da Cruz Folhada, Banheiro da Rainha no arroio Otulum. Ao terminar a visita, Almoço.
Saída pela estrada beirando o Golfo do México até chegar em Campeche, cidade fortificada e Patrimônio Cultural da
Humanidade. Visita panorâmica e acomodação.
Dia 06 Ter. CAMPECHE - UXMAL – MÉRIDA
Pequeno almoço no hotel. Saída para UXMAL, um dos Sítios Arqueológicos mais belos da Estrada Puuc. Visita cultural: a
grandeza da Pirâmide do Adivinho, os magníficos frisos do Quadrângulo das Freiras, as cascas do Edifício das Tartarugas e
as panorâmicas desde o Templo do Governador falam da importância deste conjunto arquitetônico Maia. Almoço e
continuamos para Mérida. Visita panorâmica para ver: Zona Residencial, Monumento à Pátria, Passeio Montejo, Casas
Gêmeas, Rua 60, Zócalo, Catedral. Acomodação.
Dia 07 Qua. MERIDÁ - CHICHEN ITZÁ – CANCÚN e/ou RIVIERA MAIA
Pequeno almoço no hotel. Saída para Chichen Itzá, recentemente declarada como Maravilha do mundo antigo, a cultura
Maia em todo seu esplendor. Visita do Observatório, a Pirâmide do Castelo, o Jogo de Bola, o Cenote Sagrado e outros
templos de interesse que nos transportarão a um mundo enigmático próprio de deuses. Almoço e visita ao Cenote de Ikkil.
Continuamos para Cancún e/ou Riviera Maia e ficamos no hotel.
O PROGRAMA INCLUI:
• Acomodação em hotéis de 4*.
• Taxas de hospedagem.
• Pequeno almoço Americano e/ou buffet se estiver disponível, mais 5 almoços
• Percurso em micro-ônibus ou van de turismo, climatizada.
• Guia profissional em todo o roteiro.
• As visitas indicadas no programa.
• Ingressos a: Teotihuacan, Bonampak, Yaxchilan, Uxmal, Chichen Itza, Cenote Ikkil.
• Gorjetas para garçons nos restaurantes
• Uma Garrafa de agua de ½ Lt. Por dia e por pessoa
• Uma mala por passageiro.
Avisos Importantes:
1/* Este Circuito precisa do voo Cidade do México – Villahermosa (não incluído).
2/* Saídas Garantidas todas as quintas, com um mínimo de 2 passageiros
3/* Este circuito permite o acréscimo de noites na Cidade do México, respeitando
o começo do circuito que é dia Sábado.
4/* Não inclui: hospedagem e serviços em Cancún nem Riviera Maia, mas estes podem ser
acrescentados com um pagamento dependendo do tipo de hotel e planos de alimentação
escolhidos.
Hotéis:
Cidade do México
Casablanca
Palenque
Ciudad Real
Campeche
Del Mar
Mérida
El Conquistador
Preços:

Lleg. Dic. 14, 2017 a Dic. 08, 2018

Sencillo
1,425.00 USD

Doble
1,170.00 USD

Triple
1,134.00 USD

Niños
440.00 USD

Suplementos para las salidas de: Dic 21, 28 2017 / Ene 04 / Mar 22 y 29, 2018
En SGL 44.00 USD - en DBL 23.00 USD - en TPL 17.00 USD
***Precios arriba mencionados son por persona en dólares americanos.

Circuito - México Espetacular

Cidade do México – Teotihuacan – Tula – Querétaro – S. Miguel de Allende – Atotonilco – Dolores
Hidalgo – Guanajuato – San Luís Potosi – Zacatecas – Aguascalientes – San Juan de los Lagos Tlaquepaque – Guadalajara – Tequila – Chapala – Tzintzuntzan – Patzcuaro – Morélia - Tepotzotlan
– Cidade do México – Cuernavaca – Taxco - Acapulco

Dia 01 Sex. MEXICO
Chegada ao aeroporto e transfer ao hotel Casablanca e/ou Royal Zona Rosa Acomodação e resto do dia
livre.
Dia 02 Sáb. MÉXICO (Cidade, Teotihuacán e Basílica da Guadalupe)
Pequeno almoço americano ou buffet. Saída para visitar a cidade, na qual se destacam a Praça da
Constituição, ou Zócalo, rodeada por edifícios de grande valor arquitetônico, artístico e histórico; o
Palácio Nacional, onde estão as belas pinturas de Diego Rivera; o edifício da Suprema Corte de Justiça;
a Catedral Metropolitana; o Templo Maior Asteca (exterior); o Parque de Chapultepec; as principais
avenidas com os monumentos; Polanco; o camelô de Tlatelolco, que hoje é a Praza das Três Culturas.
Saída para o Sítio Arqueológico de San Juan Teotihuacán, a misteriosa cidade dos deuses. Almoço e
visita para conhecer a gigantesca Pirâmide do Sol - construída no Século I-, a Pirâmide da Lua construída no Século II-, a Avenida dos Mortos, a Cidadela com o Templo de Quetzacóatl e o Palácio das
Borboletas. Ao retornar à cidade, visitamos a Basílica de Guadalupe. Volta ao hotel

Dia 03 Dom. MÉXICO
Pequeno almoço americano ou buffet. Dia livre para atividades opcionais. Poderá visitar o Museu de
Antropologia, no qual estão representadas as diferentes culturas pré-colombianas que habitaram o solo
do México, passear por Xochimilco ou fazer uma excursão a Cuernavaca e Taxco.
Dia 04 Seg. MÉXICO - TULA - QUERÉTARO – SAN MIGUEL DE ALLENDE

Pequeno almoço americano o buffet. Saída para TULA, a cidade tolteca que floresceu entre os anos
900 e 1200, para apreçar as pirâmides e os Atlantes. Continuação QUERÉTARO, a "Pérola do Bajío",
cidade muito importante durante as lutas pela Independência, hoje Patrimônio da Humanidade. Visita
panorâmica para ver seus numerosos edifícios estilo barroco, que são dos séculos XVII e XVIII,
localizados no centro histórico. Almoço pela tarde Saída para San Miguel de Allende. Visita da Cidade,
que salientam suas belas mansões virreináis e a Catedral, de estilo Neogótico. Tempo livre para jantar
(não incluso) no centro Histórico e desfrutar do ambiente noturno da Cidade. Acomodação no hotel.
Dia 05 Ter. S.M. ALLENDE – ATOTONILCO - DOLORES HIDALGO - GUANAJUATO
Pequeno almoço americano ou buffet. e breve percurso até o povoado de ATOTONILCO, para visitar a
Capela construída no século XVI, em cujos tetos e paredes está plasmado o encontro e a fusão da
Cultura Europeia e Pré-colombiana. É de particular importância este lugar já que, ao começar a Guerra
da Independência, se reuniram as tropas insurgentes visando formar a Bandeira que levavam de
estandarte e que portava a imagem da Virgem da Guadalupe. Continuamos até DOLORES HIDALGO,
cidade Berço da Independência mexicana e onde está o túmulo do famoso cantor e compositor mexicano
José Alfredo Jiménez. Chegada em GUANAJUATO pela tarde, cidade Patrimônio da Humanidade.
Acomodação no hotel Holiday Inn Express e saída na área cêntrica para ver a cidade iluminada e tempo
livre para jantar (não incluso). Acomodação no hotel.
Dia 06 Qua. GUANAJUATO - SAN LUIS POTOSÍ - ZACATECAS
Pequeno almoço americano ou buffet. Visita da cidade para ver o Monumento do Pípila, o Teatro
Juárez, o Jardim da União, a Praça do Baratillo, a Universidade, o Mercado Hidalgo, o Beco do Beijo e a
Alhóndiga de Granaditas. Ao terminar a visita, saída para San Luis Potosí. Visita panorâmica e viagem à
inspiradora cidade de Zacatecas. Acomodação no hotel Emporio. Pela noite, passeio pelo centro
histórico, onde há edifícios coloniais de grande beleza.
Dia 07 Qui. ZACATECAS – AGUASCALIENTES - SAN JUAN DE LOS LAGOS – TLAQUEPAQUE –
GUADALAJARA
Pequeno almoço no hotel. Visita cultural de Zacatecas para ver o Aqueduto, o Morro da Bufa, o
Teleférico, a Catedral, o Palácio de Governo, o Templo de Santo Domingo, o Teatro Fernando Calderón,
o Mercado Jesús González e o Ex-convento de San Francisco. Saída por AGUASCALIENTES e SAN
JUAN DE LOS LAGOS para chegar pela tarde a TLAQUEPAQUE, que é sem dúvida o maior centro
cerâmico e do vitrificado do México; aqui se poderá admirar a mais variada fabricação de artesanato
popular e suas pitorescas ruas, onde poderá jantar no “El Parían”, grande praça com muitos restaurantes
típicos onde não faltam os Mariachis. Tempo livre e breve percurso até GUADALAJARA. Acomodação no
hotel De Mendoza.

Dia 08 Sex. GUADALAJARA (Tequila e Cidade)
Pequeno almoço americano ou buffet. Saída para a região de TEQUILA, de onde vem sua
denominação de origem, a bebida mais antiga e tradicional no México “a Tequila”; visitaremos uma das
fazendas dedicadas à produção desta bebida. Depois da visita à fábrica processadora e de ter degustado
a tequila que aqui se produz, retorno a Guadalajara e visita panorâmica dá cidade que foi fundada em
1542 e que conta com múltiplas construções da época da Colônia ao Porfiriato. Destacam-se, entre
outros: a Catedral, o Hospício Cabanhas e o Palácio do Governo. Volta ao hotel.
Dia 09 Sab. GUADALAJARA - CHAPALA - TZINTZUNTZAN - PATZCUARO - MORELIA
Pequeno almoço americano ou buffet. Saída para o Lago de Chapala, o maior lago natural do México,
rodeado de montanhas. Visita de CHAPALA, e logo nosso percurso segue até o Estado de Michoacán
para chegar a TZINTZUNTZAN, outrora capital Purépecha. Breve visita e seguimos a PATZCUARO, um
dos povoados mais belos do México. Visita panorâmica e tempo livre. Suas típicas praças Vasco de
Quiroga e Gertrudis Bocanegra convidam a passear entre cenas populares e grande variedade de
artesanatos. Ao final da tarde saída para MORELIA, cidade Patrimônio da Humanidade, que recebe ao
visitante com seu aqueduto de 253 arcadas. Acomodação no hotel Posada da Soledad.

Dia 10 Dom. MORELIA - TEPOTZOTLAN – CIDADE DO MÉXICO.
Pequeno almoço americano ou buffet. Visita de Morelia, “a Cidade de Canteiros Rosa” que tem uma
das mais belas amostras da arquitetura barroca hispanoamericana dos séculos XVII e XVIII entre as que
se encontram: a Catedral -de exterior Barroco e interior Neoclássico-, a Praça de Armas, o Palácio de
Governo, o Palácio Clavijero e seu monumental Aqueduto. Saída para TEPOTZOTLAN para uma breve
visita deste lindo povoado com sua Igreja de estilo Barroco (agora Museu Virreinal). Pela tarde
continuamos à Cidade do México aonde chagamos as 18 h. (o tour pode finalizar sem custo adicional no
aeroporto para pegar o voo de conexão ou retorno, a partir das 20 h se for voo doméstico e das 21 h se
for voo internacional).
Dia 11 Seg. MÉXICO (Cuernavaca e Taxco)
Pequeno almoço no hotel. Saída pela manhã para a cidade residencial de Cuernavaca, de romântica
atmosfera-, chamada “Cidade da Eterna Primavera”, para conhecer o Palácio de Cortés (exterior) e a
Catedral mais antiga do México. Logo à continuação, a bela cidade mineira de Taxco, para visitar a Igreja
de Santa Prisca, suas estreitas ruas coloniais, a Praça da Borda, o Palácio Municipal e as lojas de
prataria. Almoço (Incluído) num restaurante perto do zócalo. transfer ao hotel. Acomodação
Dia 12 Ter. TAXCO - ACAPULCO
Pequeno almoço no hotel. Saída pela Serra Madre para o tradicional centro turístico de Acapulco.
Chegada e Acomodação.
Dia 13 Qua. ACAPULCO
Pequeno almoço no hotel. Dia livre para curtir as praias.
Dia 14 Qin. ACAPULCO
Pequeno almoço no hotel. Na hora combinada, transfer ao aeroporto.
O PROGRAMA INCLUI:
• Acomodação em hotéis de 4*.
• Taxas de hospedagem.
• Pequeno almoço americanos ou buffet (se estiver disponível no hotel). + 3 Almoco
• Percurso em veículo de turismo, climatizado.
• Guia profissional de fala espanhola em todo o itinerário.
• As visitas indicadas no programa.
• Ingressos para: Teotihuacán, Tula, Funicular Pípila, Teleférico em Zacatecas, Mina do Adén, Mundo
Cuervo (com degustação), Hospicio Cabañas, Tzintzuntzan e museu Virreinal de Tepotzotlan.
• Gorjetas aos garçons nos restaurantes.
• Uma mala por passageiro durante o percurso terrestre.
• Uma garrafa de agua de ½ Lt por dia e por pessoa.

Base Hotéis:
Cd do México
San Miguel de Allende
Guanajuato
Zacatecas
Guadalajara
Morelia
Cd do México
Taxco
Acapulco

-

3n
1n
1n
1n
2n
1n
3n
1n
2n

Casablanca y/o Royal Zona Rosa
Imperio de Angeles
Holiday Inn
Emporio
De Mendoza
De la Soledad
Casablanca y/o Royal Zona Rosa
Monte Taxco
El Cano

Preços:

Lleg. Dic. 22, 2017 a Dic. 07, 2018

Sencillo
2,259.00 USD

Doble
1,595.00 USD

Triple
1,469.00 USD

Niños
481.00 USD

Suplementos para las salidas de: Dic 22, 29 2017 / Ene 05 / Mar 23 y 30 / Jun 29, Jul 06,13, 20 y 27 / Ago 03, 10
y 31 / Sep 07y 14 2018
En SGL 76.00 USD - en DBL 36.00 USD - en TPL 29.00 USD

***Preços mencionados são por pessoa em dólares americanos.

Circuito - México Mágico

Cidade do México – Teotihuacan – Tula – Querétaro – S. Miguel de Allende – Atotonilco – Dolores Hidalgo –
Guanajuato – Tepotzotlan – Cidade do México – Cuernavaca – Taxco – Cidade do México – Tuxtla Gutierrez - S.
Cristovão das Casas - Cascatas de Água Azul – Palenque – Campeche - Uxmal – Mérida – Chichen Itza - Cancún

Dia 01 Sexta. MEXICO
Chegada ao aeroporto e transfer ao hotel Casablanca e/ou Royal Zona Rosa Acomodação e resto do dia livre.
Dia 02 Sáb. MÉXICO (Cidade, Teotihuacán e Basílica da Guadalupe)
Pequeno almoço americano ou buffet. Saída para visitar a cidade, na qual se destacam a Praça da Constituição, ou
Zócalo, rodeada por edifícios de grande valor arquitetônico, artístico e histórico; o Palácio Nacional, onde estão as belas
pinturas de Diego Rivera; o edifício da Suprema Corte de Justiça; a Catedral Metropolitana; o Templo Maior Asteca
(exterior); o Parque de Chapultepec; as principais avenidas com os monumentos; Polanco; o camelô de Tlatelolco, que hoje
é a Praza das Três Culturas. Saída para o Sítio Arqueológico de San Juan Teotihuacán, a misteriosa cidade dos deuses.
Almoço e visita para conhecer a gigantesca Pirâmide do Sol - construída no Século I-, a Pirâmide da Lua -construída no
Século II-, a Avenida dos Mortos, a Cidadela com o Templo de Quetzacóatl e o Palácio das Borboletas. Ao retornar à cidade,
visitamos a Basílica de Guadalupe. Volta ao hotel

Dia 03 Dom. MÉXICO
Pequeno almoço americano ou buffet. Dia livre para atividades opcionais. Poderá visitar o Museu de Antropologia, no qual
estão representadas as diferentes culturas pré-colombianas que habitaram o solo do México, passear por Xochimilco.
Dia 04 Seg. MÉXICO - TULA - QUERÉTARO – SAN MIGUEL DE ALLENDE
Pequeno almoço americano o buffet. Saída para TULA, a cidade tolteca que floresceu entre os anos 900 e 1200, para
apreçar as pirâmides e os Atlantes. Continuação QUERÉTARO, a "Pérola do Bajío", cidade muito importante durante as
lutas pela Independência, hoje Patrimônio da Humanidade. Visita panorâmica para ver seus numerosos edifícios estilo
barroco, que são dos séculos XVII e XVIII, localizados no centro histórico. Almoço pela tarde Saída para San Miguel de
Allende. Visita da cidade que salientam suas belas mansões virreináis e a Catedral, de estilo Neogótico. Tempo livre para
jantar (não incluso) no centro Histórico e desfrutar do ambiente noturno da Cidade. Acomodação no hotel.
Dia 05 Ter. S.M. ALLENDE – ATOTONILCO - DOLORES HIDALGO - GUANAJUATO
Pequeno almoço americano ou buffet. e breve percurso até o povoado de ATOTONILCO, para visitar a Capela construída
no século XVI, em cujos tetos e paredes está plasmado o encontro e a fusão da Cultura Europeia e Pré-colombiana. É de
particular importância este lugar já que, ao começar a Guerra da Independência, se reuniram as tropas insurgentes visando
formar a Bandeira que levavam de estandarte e que portava a imagem da Virgem da Guadalupe. Continuamos até
DOLORES HIDALGO, cidade Berço da Independência mexicana e onde está o túmulo do famoso cantor e compositor

mexicano José Alfredo Jiménez. Chegada em GUANAJUATO pela tarde, cidade Patrimônio da Humanidade. Acomodação
no hotel Holiday Inn Express e saída na área cêntrica para ver a cidade iluminada e tempo livre para jantar (não incluso).
Acomodação no hotel.
Dia 06. Qua. GUANAJUATO – TEPOTZOTLÁN – MÉXICO
Pequeno almoço americano ou buffet. Visita da cidade para ver o Monumento do Pípila, o Teatro Juárez, o Jardim da
União, a Praça do Baratillo, a Universidade, o Mercado Hidalgo, o Beco do Beijo e a Alhóndiga de Granaditas. Ao terminar a
visita, saída para TEPOTZOTLÁN para uma breve visita deste belo povoado com sua Igreja de estilo Barroco (hoje Museu
Virreinal). Pela tarde continuamos à Cidade do México, onde chegamos perto das 18 h (o tour pode finalizar sem custo
adicional no aeroporto para pegar o voo de continuação ou retorno, a partir das 20 h se o voo for doméstico e das 21h. se for
voo internacional).
Dia 07 Qui. MÉXICO (Cuernavaca e Taxco)
Pequeno almoço no hotel. Saída pela manhã para a cidade residencial de Cuernavaca, de romântica atmosfera-, chamada
“Cidade da Eterna Primavera”, para conhecer o Palácio de Cortés (exterior) e a Catedral mais antiga do México. Logo à
continuação, a bela cidade mineira de Taxco, para visitar a Igreja de Santa Prisca, suas estreitas ruas coloniais, a Praça da
Borda, o Palácio Municipal e as lojas de prataria. Almoço (Incluído) num restaurante perto do zócalo e, pela tarde, retorno à
cidade do México.

Dia 08 Sex. MÉXICO - TUXTLA GUTIERREZ - SÃO CRISTÓVÃO DAS CASAS
Pequeno almoço no hotel. Transfer ao aeroporto da Cidade do México (voo para Tuxtla Gutiérrez nâo incluído, a
reserva deve ser no voo chegando ao meio-dia ) chegada e transfer de Chiapa do Corzo ao cais onde pegaremos a
lancha e faremos o percurso pelo rio Grijalva e admiraremos o imponente Cânion do Sumidero, verdadeiro capricho da mãe
natureza. Ao retornar, visitaremos a particular fonte do povoado de Chiapa do Corso, de estilo Morisco, a mesma se parece
com a coroa dos reis Católicos. Continuamos pela tarde a São Cristóvão das Casas. Acomodação.
Día 09 Sab. SÃO CRISTÓVÃO DAS CASAS (San Juan Chamula e Zinacantan)
Pequeno almoço no hotel. Manhã dedicada à visita do Mercado indígena, de São Cristóvão das Casas, o Templo de Santo
Domingo e o Museu do Âmbar. Logo, visita às típicas e coloridas comunidades Tzotziles de San Juan Chamula (“lugar de
morcegos”) e Zinacantan (“água espessa”). Tarde livre. Aviso: em caso de que no dia anterior não tenha se podido efetuar
a visita a Chiapa do Corzo e ao Cânion do Sumidero por causa da chuva, a visita pode se fazer nesta tarde. Acomodação.
Dia 10 Dom. SÃO CRISTÓVÃO DAS CASAS - CASCADAS ÁGUA AZUL - PALENQUE
Pequeno almoço no hotel. Saída através duma paisagem sinuosa e de espessa vegetação para chegar ao rio Yaxhá
(“água azul”) visando desfrutar do entorno das cascadas de Água Azul: a cor azul da água, o verde intenso da vegetação.
Continuamos visitando a cascada de água de Misol-Ha (possibilidade de tomar banho) e saída para Palenque.
Acomodação.
Dia 11 Seg. PALENQUE - CAMPECHE
Pequeno almoço no hotel. Visita ao sítio arqueológico de Palenque. A grandeza de suas construções e a insuperável
mistura de pedra branca com o verde esmeralda da selva não se esquecerão jamais: Templo das Inscrições (Túmulo de
Pakal), o Palácio, Templos do Sol e da Cruz Folhada, Banheiro da Rainha no arroio Otulum. Ao terminar a visita, Almoço.
Saída pela estrada beirando o Golfo do México até chegar em Campeche, cidade fortificada e Patrimônio Cultural da
Humanidade. Visita panorâmica e acomodação.
Dia 12 Ter. CAMPECHE - UXMAL – MÉRIDA
Pequeno almoço no hotel. Saída para UXMAL, um dos Sítios Arqueológicos mais belos da Estrada Puuc. Visita cultural: a
grandeza da Pirâmide do Adivinho, os magníficos frisos do Quadrângulo das Freiras, as cascas do Edifício das Tartarugas e
as panorâmicas desde o Templo do Governador falam da importância deste conjunto arquitetônico Maia. Almoço e
continuamos para Mérida. Visita panorâmica para ver: Zona Residencial, Monumento à Pátria, Passeio Montejo, Casas
Gêmeas, Rua 60, Zócalo, Catedral. Acomodação.
Dia 13 Qua. MERIDÁ - CHICHEN ITZÁ – CANCÚN e/ou RIVIERA MAIA
Pequeno almoço no hotel. Saída para Chichen Itzá, recentemente declarada como Maravilha do mundo antigo, a cultura
Maia em todo seu esplendor. Visita do Observatório, a Pirâmide do Castelo, o Jogo de Bola, o Cenote Sagrado e outros
templos de interesse que nos transportarão a um mundo enigmático próprio de deuses. Almoço e visita ao Cenote de Ikkil.
Continuamos para Cancún e/ou Riviera

Maia e ficamos no hotel.
O PROGRAMA INCLUI:
• Acomodaçâo em hoteis de 4*.
• Taxas de hospedagem.
• Pequeno almoço americanos e/ou buffet (se estiver disponível), mais 4 almoços.
• Percurso em micro-ônibus ou van de turismo, climatizada.
• Guia profissional em todo o roteiro.
• As visitas indicadas no programa.
• Ingressos para: Teotihuacán, Tula, Mundo Cuervo (com degustação), Hospicio Cabanhas, Tzintzuntzan, Lancha Cânion
do Sumidero, Comunidades, Água Azul, Misol Ha, Palenque, Uxmal, Chichen Itzá e Cenote Ikkil.
• Gorjetas para garçons nos restaurantes
• Uma mala por passageiro.
• Uma garrafa de agua de ½ Lt. Por dia e por pessoa

Avisos Importantes:
1/* Este Circuito precisa do voo Cidade do México – Tuxtla Gutiérrez (não incluído).
2/* Saídas garantidas todas as quartas-feiras com um mínimo de 2 passageiros
3/* Este circuito permite o acréscimo de noites na Cidade do México respeitando
o começo do circuito que é na sexta-feira.
4/* Não inclui: hospedagem e serviços em Cancún nem Riviera Maia, mas estes podem ser
acrescentados com um pagamento dependendo do tipo de hotel e planos de alimentação
escolhidos.

Hotéis previstos:
Ciudad de México
San Miguel de Allende
Guanajuato
S. C. de las Casas
Palenque
Campeche
Mérida

-

Casablanca
Imperio de Angeles
Holiday Inn
Diego de Mazariegos
Ciudad Real
Del Mar
El Conquistador

Preços:
Sencillo
Lleg. Dic. 08, 2017 a Dic. 07, 2018 2,308.00 USD

Doble
Triple
Niños
1,810.00 USD 1,742.00 USD
640.00 USD

Suplementos para las salidas de: Dic 22, 29 2017 / Jun 29, Jul 06,13, 20 y 27 / Ago 03 y 10 2018
En SGL 50.00 USD - en DBL 25.00 USD - en TPL 16.00 USD
***Preços mencionados são por pessoa em dólares americanos.

Circuito - México Pré-colombiano

Cidade do México – Teotihuacan – Puebla – Oaxaca – Monte Albán – Coyotepec – Teotitlan – El Tule – Oaxaca –
Veracruz – Catemaco – S. Cristovão das Casas – Cascatas de Água Azul – Palenque – Campeche -Uxmal – Mérida –
Chichen Itza - Cancún

Dia 01 . Sab. MEXICO
Chegada ao aeroporto e transfer ao hotel Casablanca e/ou Royal Zona Rosa Acomodação e resto do dia livre.
Dia 02 Dom. MÉXICO (Cidade, Teotihuacán e Basílica da Guadalupe)
Pequeno almoço americano ou buffet. Saída para visitar a cidade, na qual se destacam a Praça da Constituição, ou
Zócalo, rodeada por edifícios de grande valor arquitetônico, artístico e histórico; o Palácio Nacional, onde estão as belas
pinturas de Diego Rivera; o edifício da Suprema Corte de Justiça; a Catedral Metropolitana; o Templo Maior Asteca
(exterior); o Parque de Chapultepec; as principais avenidas com os monumentos; Polanco; o camelô de Tlatelolco, que hoje
é a Praza das Três Culturas. Saída para o Sítio Arqueológico de San Juan Teotihuacán, a misteriosa cidade dos deuses.
Almoço e visita para conhecer a gigantesca Pirâmide do Sol - construída no Século I-, a Pirâmide da Lua -construída no
Século II-, a Avenida dos Mortos, a Cidadela com o Templo de Quetzacóatl e o Palácio das Borboletas. Ao retornar à cidade,
visitamos a Basílica de Guadalupe. Volta ao hotel

Dia 03 Seg. MÉXICO - PUEBLA - OAXACA
Pequeno almoço no hotel. Saída para Puebla, Cidade Patrimônio Cultural da Humanidade. Visita Panorâmica: Praça de
Armas, Catedral, Capela do Rosário, Casa das Bonecas, Companhia de Jesus, Universidade, Praçinha e Beco dos Sapos,
Casa do Alfenim e desfrutaremos do tempo livre no Parían, colorista centro artesanal. Almoço. Viagem para Oaxaca, terra
do jade e do ouro. Acomodação.
Dia 04 Ter. OAXACA (Monte Albán, Coyotepec, Teotitlan, El Tule)
Pequeno almoço no hotel. Visita ao Monte Albán, a antiga capital Zapoteca. Continuamos ao povoado de Coyotepec,
famoso pela elaboração de vasos de barro preto e a região textil de Teotitlan do Vale, onde os artesãos nos mostrarão como
se fabricam os tecidos e se obtêm as cores de forma natural. Finalmente, visitamos a milenar árvore do Tule. Retorno à
cidade de Oaxaca e visita panorâmica da mesma.
Dia 05 Qua. OAXACA - VERACRUZ (Visita à Cidade)

Pequeno almoço no hotel. Saída para o Golfo do México, ao conhecido Porto de Veracruz. Chegada ao meio-día.
Acomodação e tempo livre. Pela tarde, visita da cidade: Forte de San Juan de Ulúa, Baluarte de Santiago, o Farol, o
Registro Civil, sua antiga e movimentada orla e a zona moderna da cidade e Boca do Rio. Pela noite, a bohemía, o danzón e
o ambiente alegre dos jarochos invadem o Zócalo e a orla.
Dia 06 Qui. VERACRUZ – CATEMACO
Pequeno almoço no hotel. Saída para Tlacotalpan, breve visita deste belo povoado ribeirinho, onde nasceu Agustín Lara.
Continuaremos até San Andrés Tuxtla para visitar uma fábrica de charutos. Última etapa do dia: viagem ao místico povoado
de Catemaco. Depois da acomodação no hotel, saída para a reserva de Nanciyaga, neste lugar se juntam a cada lua cheia
os Xamãs da região e também de outros países para fazer seus encontros espirituais e pré-colombianos. Participaremos
dum ritual de purificação. Retorno ao hotel. Posibilidade pela noite de efetuar o ritual do banho do Temascal de forma
opcional.
Dia 07 Sex. CATEMACO - SÃO CRISTÓVÃO DAS CASAS
Pequeno almoço no hotel. Saída para o belíssimo Estado de Chiapas. Chegada a primeira hora da tarde ao cais onde
pegaremos a lancha e faremos o percurso pelo rio Grijalva e admiraremos o imponente Cânion do Sumidero, verdadeiro
capricho da mãe natureza. Ao retornar visitaremos a particular fonte do povoado de Chiapa do Corso, de estilo Morisco, a
mesma se parece com a coroa dos reis Católicos. Continuamos pela tarde a São Cristóvão das Casas. Acomodação.
Día 08 Sáb. SÃO CRISTÓVÃO DAS CASAS (San Juan Chamula e Zinacantan)
Pequeno almoço no hotel. Manhã dedicada à visita do Mercado indígena, de São Cristóvão das Casas, o Templo de Santo
Domingo e o Museu do Âmbar. Logo, visita às típicas e coloridas comunidades Tzotziles de San Juan Chamula (“lugar de
morcegos”) e Zinacantan (“água espessa”). Tarde livre. Aviso: em caso de que no dia anterior não tenha se podido efetuar
a visita a Chiapa do Corzo e ao Cânion do Sumidero por causa da chuva, a visita pode se fazer nesta tarde. Acomodação.

Dia 09 Dom. SÃO CRISTÓVÃO DAS CASAS - CASCATAS ÁGUA AZUL - PALENQUE
Pequeno almoço no hotel. Saída através duma paisagem sinuosa e de espessa vegetação para chegar ao rio Yaxhá
(“água azul”) visando desfrutar do entorno das cascadas de Água Azul: a cor azul da água, o verde intenso da vegetação.
Continuamos visitando a cascada de água de Misol-Ha (possibilidade de tomar banho) e saída para Palenque.
Acomodação.
Dia 10 Seg. PALENQUE - CAMPECHE
Pequeno almoço no hotel.Visita ao sítio arqueológico de Palenque. A grandeza de suas construções e a insuperável
mistura de pedra branca com o verde esmeralda da selva não se esquecerão jamais: Templo das Inscrições (Túmulo de
Pakal), o Palácio, Templos do Sol e da Cruz Folhada, Banheiro da Rainha no arroio Otulum. Ao terminar a visita, Almoço.
Saída pela estrada beirando o Golfo do México até chegar em Campeche, cidade fortificada e Patrimônio Cultural da
Humanidade. Visita panorâmica e acomodação.
Dia 11 Ter. CAMPECHE - UXMAL – MÉRIDA
Pequeno almoço no hotel. Saída para UXMAL, um dos Sítios Arqueológicos mais belos da Estrada Puuc. Visita cultural: a
grandeza da Pirâmide do Adivinho, os magníficos frisos do Quadrângulo das Freiras, as cascas do Edifício das Tartarugas e
as panorâmicas desde o Templo do Governador falam da importância deste conjunto arquitetônico Maia. Almoço e
continuamos para Mérida. Visita panorâmica para ver: Zona Residencial, Monumento à Pátria, Passeio Montejo, Casas
Gêmeas, Rua 60, Zócalo, Catedral. Acomodação.
Dia 12 Qua. MERIDÁ - CHICHEN ITZÁ – CANCÚN e/ou RIVIERA MAIA
Pequeno almoço no hotel. Saída para Chichen Itzá, recentemente declarada como Maravilha do mundo antigo, a cultura
Maia em todo seu esplendor. Visita do Observatório, a Pirâmide do Castelo, o Jogo de Bola, o Cenote Sagrado e outros
templos de interesse que nos transportarão a um mundo enigmático próprio de deuses. Almoço e visita ao Cenote de Ikkil.
Continuamos para Cancún e/ou Riviera Maia e ficamos no hotel.

OS PREÇOS INCLUEM:
•
Acomodação em hotéis de 4*
•
Veículos de luxo com ar condicionado.
•
Guia profissional em todo o roteiro
•
Acomodação nos hotéis selecionados.
•
As visitas indicadas no programa.
•
Taxas hoteleiras.
•
Gorjetas para garçons nos restaurantes
•
Pequeno almoço tipo americano e/ou buffet (se estiver disponível) mais 05 almoços
•
Ingressos: Teotihuacán, Monte Albán, San Juan de Ulúa, museu Casa Agustín Lara, Nancillaga, Lancha Canion
Sumidero, Comunidades, Agua Azul, Misol Ha, Palenque, Uxmal, Chichen Itza, Cenote Ikkil.
•
Serviço exclusivo e personalizado.
•
01 garrafa de agua de ½ Lt. Por dia e por pessoa.

Avisos Importantes:
1/* Este Circuito não precisa de voos internos.
2/* Saídas Garantidas todos os Sábados com um mínimo de 2 passageiros
3/* Este circuito permite o acréscimo de noites na Cidade do México, respeitando
o começo do circuito que é na segunda-feira.
4/* Não inclui: hospedagem e serviços em Cancún nem Riviera Maia, mas estes podem ser
acrescentados com um pagamento adicional dependendo do tipo de hotel e planos de alimentação escolhidos.

Base Hotéis:
Ciudad de México
Oaxaca
Veracruz
Catemaco
S.C. de las Casas
Palenque
Campeche
Mérida

-

2n - Casablanca
2n - Misión de los Ángeles
1n - Emporio
1n - La Finca
2n - Diego de Mazariegos
1n - Ciudad Real
1n - Del Mar
1n - El Conquistador

Preços:

Dic 09, 2017 a Dic 01, 2018

Sencillo
2,100.00 USD

Doble
1,637.00 USD

Triple
1,575.00 USD

Niños
600.00 USD

Suplementos para las salidas de: Dic 16, 23 y 30, 2017 / Feb 03 y 10 / Mar 24 y 31, 2018
En SGL 120.00 USD - en DBL 60.00 USD - en TPL 50.00 USD
***Preços mencionados são por pessoa em dólares americanos.

México Virreinal

Cidade do México – Teotihuacan – Tula – Querétaro – S. Miguel de Allende – Atotonilco – Dolores Hidalgo –
Guanajuato – Tlaquepaque – Guadalajara – Tequila – Chapala – Tzintzuntzan – Patzcuaro – Morélia - Tepotzotlan –
Cidade do México

Dia 01 Sexta. MEXICO
Chegada ao aeroporto e traslado ao hotel Casablanca e/ou Royal Zona Rosa Acomodação e resto do dia livre.
Dia 02 Sáb. MÉXICO (Cidade, Teotihuacán e Basílica da Guadalupe)
Café da manhã americano ou buffet. Saída para visitar a cidade, na qual se destacam a Praça da Constituição, ou Zócalo,
rodeada por edifícios de grande valor arquitetônico, artístico e histórico; o Palácio Nacional, onde estão as belas pinturas de
Diego Rivera; o edifício da Suprema Corte de Justiça; a Catedral Metropolitana; o Templo Maior Asteca (exterior); o Parque
de Chapultepec; as principais avenidas com os monumentos; Polanco; o camelô de Tlatelolco, que hoje é a Praza das Três
Culturas. Saída para o Sítio Arqueológico de San Juan Teotihuacán, a misteriosa cidade dos deuses. Almoço e visita para
conhecer a gigantesca Pirâmide do Sol - construída no Século I-, a Pirâmide da Lua -construída no Século II-, a Avenida dos
Mortos, a Cidadela com o Templo de Quetzacóatl e o Palácio das Borboletas. Ao retornar à cidade, visitamos a Basílica de
Guadalupe. Volta ao hotel

Dia 03 Dom. MÉXICO
Café da manhã americano ou buffet. Dia livre para atividades opcionais. Poderá visitar o Museu de Antropologia, no qual
estão representadas as diferentes culturas pré-colombianas que habitaram o solo do México, passear por Xochimilco ou
fazer uma excursão a Cuernavaca e Taxco.
Dia 04 Seg. MÉXICO - TULA - QUERÉTARO – SAN MIGUEL DE ALLENDE
Café da manhã americano o buffet. Saída para TULA, a cidade tolteca que floresceu entre os anos 900 e 1200, para
apreçar as pirâmides e os Atlantes. Continuação QUERÉTARO, a "Pérola do Bajío", cidade muito importante durante as
lutas pela Independência, hoje Patrimônio da Humanidade. Visita panorâmica para ver seus numerosos edifícios estilo
barroco, que são dos séculos XVII e XVIII, localizados no centro histórico. Almoço pela tarde Saída para San Miguel de
Allende. Visita da cidade que salientam suas belas mansões virreináis e a Catedral, de estilo Neogótico. Tempo livre para
jantar (não incluso) no centro Histórico e desfrutar do ambiente noturno da Cidade. Acomodação no hotel.
Dia 05 Ter. S.M. ALLENDE – ATOTONILCO - DOLORES HIDALGO - GUANAJUATO
Café da manhã americano ou buffet. e breve percurso até o povoado de ATOTONILCO, para visitar a Capela construída
no século XVI, em cujos tetos e paredes está plasmado o encontro e a fusão da Cultura Europeia e Pré-colombiana. É de

particular importância este lugar já que, ao começar a Guerra da Independência, se reuniram as tropas insurgentes visando
formar a Bandeira que levavam de estandarte e que portava a imagem da Virgem da Guadalupe. Continuamos até
DOLORES HIDALGO, cidade Berço da Independência mexicana e onde está o túmulo do famoso cantor e compositor
mexicano José Alfredo Jiménez. Chegada em GUANAJUATO pela tarde, cidade Patrimônio da Humanidade. Acomodação
no hotel Holiday Inn Express e saída na área cêntrica para ver a cidade iluminada e tempo livre para jantar (não incluso).
Acomodação no hotel.
Dia 06 Qua. GUANAJUATO - TLAQUEPAQUE - GUADALAJARA
Café da manhã americano ou buffet. Visita da cidade para ver o Monumento do Pípila, o Teatro Juárez, o Jardim da
União, a Praça do Baratillo, a Universidade, o Mercado Hidalgo, o Beco do Beijo e a Alhóndiga de Granaditas. Ao término da
visita saída para TLAQUEPAQUE, que é sem dúvida o maior centro oleiro e do vitrificado do México; aqui se poderá admirar
a mais variada fabricação de artesanato popular e suas pitorescas ruas onde poderá jantar no “El Parían”, grande praça com
muitos restaurantes típicos onde não faltam os Mariachis. Tempo livre, breve percurso até GUADALAJARA e acomodação
no hotel De Mendoza.
Dia 07 Qui. GUADALAJARA (Tequila e Cidade)
Café da manhã americano ou buffet. Saída para a região de TEQUILA, de onde vem sua denominação de origem, a
bebida mais antiga e tradicional no México “a Tequila”; visitaremos uma das fazendas dedicadas à produção desta bebida.
Depois da visita à fábrica processadora e de ter degustado a tequila que aqui se produz, retorno a Guadalajara e visita
panorâmica dá cidade que foi fundada em 1542 e que conta com múltiplas construções da época da Colônia ao Porfiriato.
Destacam-se, entre outros: a Catedral, o Hospício Cabanhas e o Palácio do Governo. Volta ao hotel.
Dia 08 Sex. GUADALAJARA - CHAPALA - TZINTZUNTZAN - PATZCUARO - MORELIA
Café da manhã americano ou buffet. Saída para o Lago de Chapala, o maior lago natural do México, rodeado de
montanhas. Visita de CHAPALA, e logo nosso percurso segue até o Estado de Michoacán para chegar a TZINTZUNTZAN,
outrora capital Purépecha. Breve visita e seguimos a PATZCUARO, um dos povoados mais belos do México. Visita
panorâmica e tempo livre. Suas típicas praças Vasco de Quiroga e Gertrudis Bocanegra convidam a passear entre cenas
populares e grande variedade de artesanatos. Ao final da tarde saída para MORELIA, cidade Patrimônio da Humanidade,
que recebe ao visitante com seu aqueduto de 253 arcadas. Acomodação no hotel Posada da Soledad.
Dia 09 Sáb. MORELIA - TEPOTZOTLAN - CIDADE DO MÉXICO.
Café da manhã americano o buffet. Visita panorâmica de Morelia, “a Cidade de Canteiros Rosa” que tem uma das mais
belas amostras da arquitetura barroca hispano-americana dos séculos XVII e XVIII entre as que se encontram: a Catedral de exterior Barroco e interior Neoclássico-, a Praça de Armas, o Palácio de Governo, o Palácio Clavijero e seu monumental
Aqueduto. Saída para TEPOTZOTLAN para uma breve visita deste lindo povoado com sua Igreja de estilo Barroco (agora
Museu Virreinal). Pela tarde continuamos à Cidade do México, aonde chagamos as 18 h (o tour pode finalizar sem custo
adicional no aeroporto para pegar o voo de conexão ou retorno a partir das 20 h se for voo doméstico e das 21 h se for voo
internacional).

O PROGRAMA INCLUI: Acomodaçâo em hoteis de 4*.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Taxas de hospedagem.
Café da manhã americanos ou buffet (se disponibilizado pelo hotel). + 1 almoço
Percurso em veículo de turismo, climatizado.
Guia profissional em todo o roteiro.
As visitas indicadas no programa.
Ingressos para: Teotihuacán, Tula, Mundo Cuervo (com degustação), Hospicio Cabañas, Tzintzuntzan e Museu Virreinal
de Tepotzotlan.
Gorjetas aos garçons nos restaurantes.
Uma mala por passageiro durante o percurso terrestre.
01 Garrafa de agua de ½ Lt. Por dia e por pessoa

Base Hoteles:
Cd do México
San Miguel de Allende
Guanajuato
Guadalajara
Morelia

-

3n
1n
1n
2n
1n

Casablanca y/o Royal Zona Rosa
Imperio de Angeles
Holiday Inn
De Mendoza
De la Soledad

Preços:

Lleg. Dic. 22, 2017 a Dic. 18, 2018

Sencillo
1,437.00 USD

Doble
1,029.00 USD

Triple
968.00 USD

Niños
320.00 USD

Suplementos para las salidas de: Dic 22, 29 2017 / Jun 29, Jul 06,13, 20 y 27 / Ago 03 y 10 2018
En SGL 30.00 USD - en DBL 15.00 USD - en TPL 10.00 USD

***Precios arriba mencionados son por persona en dólares americanos.

Circuito - México Virreinal e o Sol do Pacifico

Cidade do México – Teotihuacan – Tula – Querétaro – S. Miguel de Allende – Atotonilco – Dolores Hidalgo –
Guanajuato – Tlaquepaque – Guadalajara – Tequila – Chapala – Tzintzuntzan – Patzcuaro – Morélia - Tepotzotlan –
Cidade do México – Cuernavaca – Taxco - Acapulco

Dia 01 Sexta. MEXICO
Chegada ao aeroporto e transfer ao hotel Casablanca e/ou Royal Zona Rosa Acomodação e resto do dia livre.

Dia 02 Sáb. MÉXICO (Cidade, Teotihuacán e Basílica da Guadalupe)
Pequeno almoço americano ou buffet. Saída para visitar a cidade, na qual se destacam a Praça da Constituição, ou
Zócalo, rodeada por edifícios de grande valor arquitetônico, artístico e histórico; o Palácio Nacional, onde estão as belas
pinturas de Diego Rivera; o edifício da Suprema Corte de Justiça; a Catedral Metropolitana; o Templo Maior Asteca
(exterior); o Parque de Chapultepec; as principais avenidas com os monumentos; Polanco; o camelô de Tlatelolco, que hoje
é a Praza das Três Culturas. Saída para o Sítio Arqueológico de San Juan Teotihuacán, a misteriosa cidade dos deuses.
Almoço e visita para conhecer a gigantesca Pirâmide do Sol - construída no Século I-, a Pirâmide da Lua –
construída no Século II-, a Avenida dos Mortos, a Cidadela com o Templo de Quetzacóatl e o Palácio das Borboletas. Ao
retornar à cidade, visitamos a Basílica de Guadalupe. Volta ao hotel

Dia 03 Dom. MÉXICO
Pequeno almoço americano ou buffet. Dia livre para atividades opcionais. Poderá visitar o Museu de Antropologia, no qual
estão representadas as diferentes culturas pré-colombianas que habitaram o solo do México, passear por Xochimilco.

Dia 04 Seg. MÉXICO - TULA - QUERÉTARO – SAN MIGUEL DE ALLENDE
Pequeno almoço americano o buffet. Saída para TULA, a cidade tolteca que floresceu entre os anos 900 e 1200, para
apreçar as pirâmides e os Atlantes. Continuação QUERÉTARO, a "Pérola do Bajío", cidade muito importante durante as lutas
pela Independência, hoje Patrimônio da Humanidade. Visita panorâmica para ver seus numerosos edifícios estilo barroco, que são
dos séculos XVII e XVIII, localizados no centro histórico. Almoço pela tarde Saída para San Miguel de Allende. Visita panorâmica,
que salientam suas belas mansões virreináis e a Catedral, de estilo Neogótico. Tempo livre para jantar (não incluso) no centro Histórico e
desfrutar do ambiente noturno da Cidade. Acomodação no hotel.

Dia 05 Ter. S.M. ALLENDE – ATOTONILCO - DOLORES HIDALGO - GUANAJUATO
Pequeno almoço americano ou buffet. e breve percurso até o povoado de ATOTONILCO, para visitar a Capela construída no século
XVI, em cujos tetos e paredes está plasmado o encontro e a fusão da Cultura Europeia e Pré-colombiana. É de particular importância este
lugar já que, ao começar a Guerra da Independência, se reuniram as tropas insurgentes visando formar a Bandeira que levavam de

estandarte e que portava a imagem da Virgem da Guadalupe. Continuamos até DOLORES HIDALGO, cidade Berço da Independência
mexicana e onde está o túmulo do famoso cantor e compositor mexicano José Alfredo Jiménez. Chegada em GUANAJUATO pela tarde,
cidade Patrimônio da Humanidade. Acomodação no hotel Holiday Inn Express e saída na área cêntrica para ver a cidade iluminada e
tempo livre para jantar (não incluso). Acomodação no hotel.

Dia 06 Qua. GUANAJUATO - TLAQUEPAQUE - GUADALAJARA
Pequeno almoço americano ou buffet. Visita panorâmica da cidade para ver o Monumento do Pípila, o Teatro Juárez, o Jardim da
União, a Praça do Baratillo, a Universidade, o Mercado Hidalgo, o Beco do Beijo e a Alhóndiga de Granaditas. Ao término da visita saída
para TLAQUEPAQUE, que é sem dúvida o maior centro oleiro e do vitrificado do México; aqui se poderá admirar a mais

variada fabricação de artesanato popular e suas pitorescas ruas onde poderá jantar no “El Parían”, grande praça com muitos
restaurantes típicos onde não faltam os Mariachis. Tempo livre, breve percurso até GUADALAJARA e acomodação no hotel
De Mendoza.
Dia 07 Qui. GUADALAJARA (Tequila e Cidade)
Pequeno almoço americano ou buffet. Saída para a região de TEQUILA, de onde vem sua denominação de origem, a
bebida mais antiga e tradicional no México “a Tequila”; visitaremos uma das fazendas dedicadas à produção desta bebida.
Depois da visita à fábrica processadora e de ter degustado a tequila que aqui se produz, retorno a Guadalajara e visita
panorâmica dá cidade que foi fundada em 1542 e que conta com múltiplas construções da época da Colônia ao Porfiriato.
Destacam-se, entre outros: a Catedral, o Hospício Cabanhas e o Palácio do Governo. Volta ao hotel.

Dia 08 Sex. GUADALAJARA - CHAPALA - TZINTZUNTZAN - PATZCUARO - MORELIA
Pequeno almoço americano ou buffet. Saída para o Lago de Chapala, o maior lago natural do México, rodeado de
montanhas. Visita de CHAPALA, e logo nosso percurso segue até o Estado de Michoacán para chegar a TZINTZUNTZAN,
outrora capital Purépecha. Breve visita e seguimos a PATZCUARO, um dos povoados mais belos do México. Visita panorâmica e tempo
livre. Suas típicas praças Vasco de Quiroga e Gertrudis Bocanegra convidam a passear entre cenas populares e grande variedade de
artesanatos. Ao final da tarde saída para MORELIA, cidade Patrimônio da Humanidade, que recebe ao visitante com seu aqueduto de 253
arcadas. Acomodação no hotel Posada da Soledad.

Dia 09 Sáb. MORELIA - TEPOTZOTLAN - CIDADE DO MÉXICO.
Pequeno almoço americano o buffet. Visita panorâmica de Morelia, “a Cidade de Canteiros Rosa” que tem uma das mais
belas amostras da arquitetura barroca hispanoamericana dos séculos XVII e XVIII entre as que se encontram: a Catedral -de
exterior Barroco e interior Neoclássico-, a Praça de Armas, o Palácio de Governo, o Palácio Clavijero e seu monumental
Aqueduto. Saída para TEPOTZOTLAN para uma breve visita deste lindo povoado com sua Igreja de estilo Barroco (agora
Museu Virreinal). Pela tarde continuamos à Cidade do México, aonde chagamos as 18 h (o tour pode finalizar sem custo
adicional no aeroporto para pegar o voo de conexão ou retorno a partir das 20 h se for voo doméstico e das 21 h se for voo
internacional).
Dia 10 Dom. MÉXICO (Cuernavaca e Taxco)
Pequeno almoço no hotel. Saída pela manhã para a cidade residencial de Cuernavaca, de romântica atmosfera-, chamada
“Cidade da Eterna Primavera”, para conhecer o Palácio de Cortés (exterior) e a Catedral mais antiga do México. Logo à
continuação, a bela cidade mineira de Taxco, para visitar a Igreja de Santa Prisca, suas estreitas ruas coloniais, a Praça da
Borda, o Palácio Municipal e as lojas de prataria. Almoço (Incluído) num restaurante perto do zócalo. transfer ao hotel.
Acomodação
Dia 11 Seg. TAXCO - ACAPULCO
Pequeno almoço no hotel. Saída pela Serra Madre para o tradicional centro turístico de Acapulco. Chegada e
Acomodação.
Dia 12 Ter. ACAPULCO
Pequeno almoço no hotel. Dia livre para curtir as praias.
Dia 13 Qua. ACAPULCO
Pequeno almoço no hotel. Na hora combinada, transfer ao aeroporto.

O PROGRAMA INCLUI:
• Acomodação em hotéis de 4*.
• Taxas de hospedagem.
• Pequeno almoço americanos ou buffet (se estiver disponível no hotel). + 2 almoço
• Percurso em veículo de turismo, climatizado.
• Guia profissional de fala espanhola em todo o itinerário.
• As visitas indicadas no programa.
• Ingressos para: Teotihuacán, Tula, Funicular Pípila, Mundo Cuervo (com degustação), Hospicio Cabañas, Tzintzuntzan
e museu virreinal de Tepotzotlan
• Gorjetas aos garçons nos restaurantes.
• Uma mala por passageiro durante o percurso terrestre.
• Uma Garrafa de agua de ½ Lt por dia e por pessoa

Base Hotéis:
Cd do México
San Miguel de Allende
Guanajuato
Guadalajara
Morelia
Cd do Mexico
Taxco
Acapulco

-
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Casablanca y/o Royal Zona Rosa
Imperio de Angeles
Holiday Inn
De Mendoza
De la Soledad
Casablanca y/o Royal Zona Rosa
Monte Taxco
El Cano

Preços:
Sencillo
Doble
Triple
Niños
1,970.00 USD
1,374.00 USD
1,269.00 USD
410.00 USD

Lleg. Dic. 15, 2017 a Dic. 07, 2018

Suplementos para las salidas de: Dic 15 y 22, 2017

En SGL 405.00 USD - en DBL 216.00 USD - en TPL 153.00 USD
Suplementos para las salidas de: Dic 29, 2017, Mar 23 y 20, Jun 29, Jul 06,13,20 y 27, Ago 03 y 10 2018

En SGL 30.00 USD

- en DBL 15.00 USD - en TPL 10.00 USD

***Preços mencionados são por pessoa em dólares americanos.

México Virreinal

(terminando em Guadalajara)

Dia 01 Sexta. MEXICO
Chegada ao aeroporto e traslado ao hotel Casablanca e/ou Royal Zona Rosa Acomodação e resto do dia livre.
Dia 02 Sáb. MÉXICO (Cidade, Teotihuacán e Basílica da Guadalupe)
Café da manhã americano ou buffet. Saída para visitar a cidade, na qual se destacam a Praça da Constituição, ou Zócalo,
rodeada por edifícios de grande valor arquitetônico, artístico e histórico; o Palácio Nacional, onde estão as belas pinturas de
Diego Rivera; o edifício da Suprema Corte de Justiça; a Catedral Metropolitana; o Templo Maior Asteca (exterior); o Parque
de Chapultepec; as principais avenidas com os monumentos; Polanco; o camelô de Tlatelolco, que hoje é a Praza das Três
Culturas. Saída para o Sítio Arqueológico de San Juan Teotihuacán, a misteriosa cidade dos deuses. Almoço e visita para
conhecer a gigantesca Pirâmide do Sol - construída no Século I-, a Pirâmide da Lua -construída no Século II-, a Avenida dos
Mortos, a Cidadela com o Templo de Quetzacóatl e o Palácio das Borboletas. Ao retornar à cidade, visitamos a Basílica de
Guadalupe. Volta ao hotel
Dia 03 Dom. MÉXICO
Café da manhã americano ou buffet. Dia livre para atividades opcionais. Poderá visitar o Museu de Antropologia, no qual
estão representadas as diferentes culturas pré-colombianas que habitaram o solo do México, passear por Xochimilco ou
fazer uma excursão a Cuernavaca e Taxco.
Dia 04 Seg. MÉXICO - TULA - QUERÉTARO – SAN MIGUEL DE ALLENDE
Café da manhã americano o buffet. Saída para TULA, a cidade tolteca que floresceu entre os anos 900 e 1200, para
apreçar as pirâmides e os Atlantes. Continuação QUERÉTARO, a "Pérola do Bajío", cidade muito importante durante as
lutas pela Independência, hoje Patrimônio da Humanidade. Visita panorâmica para ver seus numerosos edifícios estilo
barroco, que são dos séculos XVII e XVIII, localizados no centro histórico. Almoço pela tarde Saída para San Miguel de
Allende. Visita panorâmica, que salientam suas belas mansões virreináis e a Catedral, de estilo Neogótico. Tempo livre para
jantar (não incluso) no centro Histórico e desfrutar do ambiente noturno da Cidade. Acomodação no hotel.
Dia 05 Ter. S.M. ALLENDE – ATOTONILCO - DOLORES HIDALGO - GUANAJUATO
Café da manhã americano ou buffet. e breve percurso até o povoado de ATOTONILCO, para visitar a Capela construída
no século XVI, em cujos tetos e paredes está plasmado o encontro e a fusão da Cultura Europeia e Pré-colombiana. É de
particular importância este lugar já que, ao começar a Guerra da Independência, se reuniram as tropas insurgentes visando
formar a Bandeira que levavam de estandarte e que portava a imagem da Virgem da Guadalupe. Continuamos até
DOLORES HIDALGO, cidade Berço da Independência mexicana e onde está o túmulo do famoso cantor e compositor
mexicano José Alfredo Jiménez. Chegada em GUANAJUATO pela tarde, cidade Patrimônio da Humanidade. Acomodação
no hotel Holiday Inn Express e saída na área cêntrica para ver a cidade iluminada e tempo livre para jantar (não incluso).
Acomodação no hotel.
Dia 06 Qua. GUANAJUATO - TLAQUEPAQUE - GUADALAJARA
Café da manhã americano ou buffet. Visita panorâmica da cidade para ver o Monumento do Pípila, o Teatro Juárez, o
Jardim da União, a Praça do Baratillo, a Universidade, o Mercado Hidalgo, o Beco do Beijo e a Alhóndiga de Granaditas. Ao
término da visita saída para TLAQUEPAQUE, que é sem dúvida o maior centro oleiro e do vitrificado do México; aqui se
poderá admirar a mais variada fabricação de artesanato popular e suas pitorescas ruas onde poderá jantar no “El Parían”,
grande praça com muitos restaurantes típicos onde não faltam os Mariachis. Tempo livre, breve percurso até
GUADALAJARA e acomodação no hotel De Mendoza.
Dia 07 Qui. GUADALAJARA (Tequila e Cidade)
Café da manhã americano ou buffet. Saída para a região de TEQUILA, de onde vem sua denominação de origem, a
bebida mais antiga e tradicional no México “a Tequila”; visitaremos uma das fazendas dedicadas à produção desta bebida.
Depois da visita à fábrica processadora e de ter degustado a tequila que aqui se produz, retorno a Guadalajara e visita
panorâmica dá cidade que foi fundada em 1542 e que conta com múltiplas construções da época da Colônia ao Porfiriato.
Destacam-se, entre outros: a Catedral, o Hospício Cabanhas e o Palácio do Governo. Volta ao hotel.
Dia 08 Vie. GUADALAJARA
Café da manhã americano ou buffet. Na hora combinada, traslado ao aeroporto. Ou terminal de ônibus.

O PROGRAMA INCLUI:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Acomodação em hotéis de 4*
Taxas de hospedagem.
Café da manhã Americano ou Buffet (se estiver disponível). Mais 2 almoço
Traslados aeroporto/hotel/aeroporto.
Percurso terrestre e visitas, segundo itinerário, com serviços compartilhados.
Entradas: Teotihuacán, Tula, Funicular Pipila, Mundo Cuervo (con degustación), Hospicio Cabañas.
Gorjetas aos garçons nos restaurantes.
Uma mala por passageiro.
Uma Garrafa de agua de ½ lt. Por dia e por pessoa.

Base Hoteles:
Cd do México
San Miguel de Allende
Guanajuato
Guadalajara

-
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1n
1n
2n

Casablanca y/o Royal Zona Rosa
Imperio de Angeles
Holiday Inn
De Mendoza

Preços:

Lleg. Dic. 22, 2017 a Dic. 18, 2018

Sencillo
1,193.00 USD

Doble
873.00 USD

Triple
829.00 USD

Niños
280.00 USD

Suplementos para las salidas de: Dic 22, 29 2017 / Jun 29, Jul 06,13, 20 y 27 / Ago 03 y 10 2018
En SGL 30.00 USD - en DBL 15.00 USD - en TPL 10.00 USD

***Precios arriba mencionados son por persona en dólares americanos.

A Rota da Independência

Cidade do México – Teotihuacan – Tula – Querétaro – S. Miguel de Allende – Atotonilco – Dolores Hidalgo –
Guanajuato – Tepotzotlan – Cidade do México

Dia 01 Sexta. MEXICO
Chegada ao aeroporto e traslado ao hotel Casablanca e/ou Royal Zona Rosa Acomodação e resto do dia livre.
Dia 02 Sáb. MÉXICO (Cidade, Teotihuacán e Basílica da Guadalupe)
Café da manhã americano ou buffet. Saída para visitar a cidade, na qual se destacam a Praça da Constituição, ou Zócalo,
rodeada por edifícios de grande valor arquitetônico, artístico e histórico; o Palácio Nacional, onde estão as belas pinturas de
Diego Rivera; o edifício da Suprema Corte de Justiça; a Catedral Metropolitana; o Templo Maior Asteca (exterior); o Parque
de Chapultepec; as principais avenidas com os monumentos; Polanco; o camelô de Tlatelolco, que hoje é a Praza das Três
Culturas. Saída para o Sítio Arqueológico de San Juan Teotihuacán, a misteriosa cidade dos deuses. Almoço e visita para
conhecer a gigantesca Pirâmide do Sol - construída no Século I-, a Pirâmide da Lua -construída no Século II-, a Avenida dos
Mortos, a Cidadela com o Templo de Quetzacóatl e o Palácio das Borboletas. Ao retornar à cidade, visitamos a Basílica de
Guadalupe. Volta ao hotel

Dia 03 Dom. MÉXICO
Café da manhã americano ou buffet. Dia livre para atividades opcionais. Poderá visitar o Museu de Antropologia, no qual
estão representadas as diferentes culturas pré-colombianas que habitaram o solo do México, passear por Xochimilco ou
fazer uma excursão a Cuernavaca e Taxco.
Dia 04 Seg. MÉXICO - TULA - QUERÉTARO – SAN MIGUEL DE ALLENDE
Café da manhã americano o buffet. Saída para TULA, a cidade tolteca que floresceu entre os anos 900 e 1200, para
apreçar as pirâmides e os Atlantes. Continuação QUERÉTARO, a "Pérola do Bajío", cidade muito importante durante as
lutas pela Independência, hoje Patrimônio da Humanidade. Visita panorâmica para ver seus numerosos edifícios estilo
barroco, que são dos séculos XVII e XVIII, localizados no centro histórico. Almoço pela tarde Saída para San Miguel de
Allende. Visita da cidade que salientam suas belas mansões virreináis e a Catedral, de estilo Neogótico. Tempo livre para
jantar (não incluso) no centro Histórico e desfrutar do ambiente noturno da Cidade. Acomodação no hotel.
Dia 05 Ter. S.M. ALLENDE – ATOTONILCO - DOLORES HIDALGO - GUANAJUATO

Café da manhã americano ou buffet. e breve percurso até o povoado de ATOTONILCO, para visitar a Capela construída
no século XVI, em cujos tetos e paredes está plasmado o encontro e a fusão da Cultura Europeia e Pré-colombiana. É de
particular importância este lugar já que, ao começar a Guerra da Independência, se reuniram as tropas insurgentes visando
formar a Bandeira que levavam de estandarte e que portava a imagem da Virgem da Guadalupe. Continuamos até
DOLORES HIDALGO, cidade Berço da Independência mexicana e onde está o túmulo do famoso cantor e compositor
mexicano José Alfredo Jiménez. Chegada em GUANAJUATO pela tarde, cidade Patrimônio da Humanidade. Acomodação
no hotel Holiday Inn Express e saída na área cêntrica para ver a cidade iluminada e tempo livre para jantar (não incluso).
Acomodação no hotel.

Dia 06. GUANAJUATO – TEPOTZOTLÁN – MÉXICO
Café da manhã americano ou buffet. Visita da cidade para ver o Monumento do Pípila, o Teatro Juárez, o Jardim da
União, a Praça do Baratillo, a Universidade, o Mercado Hidalgo, o Beco do Beijo e a Alhóndiga de Granaditas. Ao terminar a
visita, saída para TEPOTZOTLÁN para uma breve visita deste belo povoado com sua Igreja de estilo Barroco (hoje Museu
Virreinal). Pela tarde continuamos à Cidade do México, onde chegamos perto das 18 h (o tour pode finalizar sem custo
adicional no aeroporto para pegar o voo de continuação ou retorno, a partir das 20 h se o voo for doméstico e das 21h. se for
voo internacional).

O PROGRAMA INCLUI:
•
Acomodação em hotéis de 4* + 2 Almoco
•
Taxas de hospedagem.
•
Café da manhã Americano ou Buffet (se estiver disponível)
•
Traslados aeroporto/hotel/aeroporto.
•
Guia profissional em todo o roteiro
•
Percurso terrestre e visitas, segundo itinerário, em base a serviços compartilhados.
•
Ingressos a: Teotihuacán, Tula, Funicular no Pípila, Teatro Juárez, museu virreinal de Tepotzotlan
•
Gorjetas aos garçons nos restaurantes.
•
Uma mala por passageiro.
• 01 Garrafa de agua de ½ Lt. Por dia e por pessoa.

Base Hoteis:
Cd de México
S.M. de Allende
Guanajuato

- 3n
- 1n
- 1n

Casa Blanca y/o Royal Zona Rosa
Imperio de Ángeles
Holiday Inn Express

Preços:

Lleg. Dic. 22, 2017 a Dic. 18, 2018

Sencillo
810.00 USD

Doble
Triple
Niños
590.00 USD
560.00 USD
200.00 USD

Suplementos para las salidas de: Dic 22, 29 2017 / Jun 29, Jul 06,13, 20 y 27 / Ago 03 y 10 2018
En SGL 30.00 USD - en DBL 15.00 USD - en TPL 10.00 USD

***Precios arriba mencionados son por persona en dólares americanos.

Rota do Sol e Reino Maia

Cidade do México – Teotihuacan –– Cuernavaca – Taxco – Acapulco – Mérida - Uxmal – Kabah – Chichen Itza Cancún

Dia 01 MÉXICO
Chegada ao aeroporto e traslado ao hotel. Acomodação e restante do dia livre.
Dia 02 MÉXICO (Visita à cidade e Museu de Antropologia)
Café da manhã no hotel. Pela manhã, visita pela cidade, na qual se destacam a Praça da Constituição, ou Zócalo, rodeada
por edifícios de grande valor arquitetônico, artístico e histórico; o Palácio Nacional, onde estão as belas pinturas de Diego
Rivera; o edifício da Suprema Corte de Justiça; a Catedral Metropolitana, cuja construção durou três séculos; o Templo
Maior Asteca (exterior); o Parque de Chapultepec; as principais avenidas, monumentos, áreas residenciais e comerciais.
Finalizamos com uma breve visita ao Museu de Antropologia, um dos mais famosos do mundo pelas peças pré-colombianas
que aí se exibem (visitaremos a sala Asteca). Tarde livre na qual é recomendável visitar o Museu do Templo Maior Asteca,
ou continuar por conta própria a visita ao Museu de Antropologia.

Dia 03 MÉXICO (Pirâmides de Teotihuacán e Basílica da Guadalupe)
Café da manhã no hotel. Pela manhã: Visita à Praça das Três Culturas, que foi para os Astecas o mercado mais importante
de seu Império, onde se conseguia grande variedade de produtos que chegavam de todos os quatro cantos de seu vasto
território. O camelô de Tlatelolco. Continuamos nossa excursão ao Sítio Arqueológico de San Juan Teotihuacán, a
misteriosa cidade dos deuses, para conhecer a gigantesca Pirâmide do Sol, construída no Século I-, a Pirâmide da Lua –
construída no Século II-, a Avenida dos Mortos, a Cidadela com o Templo de Quetzacoatl e o Palácio das Borboletas.
Almoço. Ao retornar à cidade, visita à moderna Basílica de Guadalupe. Resto da tarde livre.
Dia 04 MÉXICO (Cuernavaca e Taxco)
Café da manhã no hotel. Saída pela manhã para a cidade residencial de Cuernavaca, de romântica atmosfera-, chamada
“Cidade da Eterna Primavera”, para conhecer o Palácio de Cortés (exterior) e a Catedral mais antiga do México. Logo à
continuação, a bela cidade mineira de Taxco, para visitar a Igreja de Santa Prisca, suas estreitas ruas coloniais, a Praça da
Borda, o Palácio Municipal e as lojas de prataria. Almoço (Incluído) num restaurante perto do zócalo. traslado ao hotel.
Acomodação
Dia 05 TAXCO - ACAPULCO

Café da manhã no hotel. Saída pela Serra Madre para o tradicional centro turístico de Acapulco. Chegada e Acomodação.
Dia 06 ACAPULCO
Café da manhã no hotel. Dia livre para desfrutar das praias.
Dia 07 ACAPULCO – MÉRIDA
Café da manhã no hotel. Traslado ao aeroporto para sair num voo (passagem aérea não incluída) com destino a Mérida,
com conexão na Cidade do México. Chegada e traslado ao hotel. Acomodação e restante do dia livre. Sugerimos efetuar ao
entardecer, um passeio nas típicas Calandrias (carruagens de cavalos) para fazer um belo tour panorâmico pela cidade.
Hospedagem.
Dia 08 MÉRIDA (Visita a Uxmal e Kabah)
Café da manhã no hotel. Saída para Uxmal, um dos sítios arqueológicos mais belos da Rota Puuc. Visita cultural: a grandeza
da Pirâmide do Adivinho, os magníficos frisos do Quadrângulo das Freiras, as cascas do Edifício das Tartarugas e as
panorâmicas desde o Templo do Governador falam da importância deste conjunto arquitetônico. Também visitaremos Kabah
que já se encontrava habitada a meados do século III a.C. A maior parte da arquitetura visível hoje foi construída nos
séculos VII e XI. Num dos dintéis sobre a porta dum edifício está gravada a data ano 879, provavelmente durante a época
áurea da cidade. Outra data gravada é uma das mais recentes da época clássica maia, Kabah foi abandonada ou pelo
menos não se construíram mais centros cerimoniais vários séculos antes que chegassem os conquistadores espanhóis a
Yucatán. Um caminho elevado de pedestres, ou "sacbé", de 18km de comprimento e 5m de largura com arcos em ambos
extremos conectava o sítio com Uxmal. Almoço e regresso pela tarde à cidade de Mérida.

Dia 09 MÉRIDA - CHICHEN ITZÁ – CANCÚN ou RIVIERA MAIA
Café da manhã no hotel. Saída para o Sítio Arqueológico de Chichen Itza, o recinto maia mais importante de Yucatán, do
século III, para visitar o templo de Kukulkan e a Estrutura maia onde está o famoso Trono do Jaguar Vermelho e o Disco de
Jade, Templo dos Tigres, Muro do Sacrifício, Observatório, Convento, Templo do Grande Sacerdote e outros lugares de
interesse. Almoço, continuação e final em Cancún ou na Riviera Maia.

O PROGRAMA INCLUI:
• Taxas de hospedagem.
• Café da manhã Americano ou buffet, se estiver disponível, mais 4 almoços.
• Percurso em micro-ônibus ou van de turismo, climatizada.
• Guia profissional em todo o roteiro.
• As visitas indicadas no programa.
• Ingressos aos Sítios Arqueológicos e museus visitados.
• Gorjetas aos carregadores em aeroportos, garçons em restaurantes.
• 01 garrafa de agua de ½ Lt. Por dia e por pessoa.
Avisos Importantes:
1/* As saídas deste programa são diárias e garantidas com 01 passageiro.
2/* Deve-se ter os trechos aéreos ACA MEX MID (não incluídos)
3/* Podem-se acrescentar noites nas cidades onde se pernoita

NÂO SE INCLUI SERVIÇOS Nem Hospedagem em CANCÚN e/ou RIVIERA MAIA

Preços:
VIGENCIA
Llegadas Dic 11 a Dic 29/17

CAT. TURISTA SUPERIOR (MEX- REGENTE / TAX-MONTE TAXCO/ ACA-ELCANO/ MID-EL CONQUISTADOR)
SGL

Llegadas Dic 30/17 a Dic 08/18

1,601.00 USD

DBL

1,405.00 USD

1,068.00 USD

TPL

961.00 USD

919.00 USD

CHD

844.00 USD

246.00 USD
246.00 USD

CAT.PRIMERA (MEX-ROYAL REFORMA/TAX-MONTE TAXCO/ ACA-EMPORIO ACAPULCO/MID-GRAN REAL
YUCATÁN)
Llegadas Dic 11 a Dic 30/17

SGL

Llegadas Dic 31 a Mar 19/18

1,484.00 USD

DBL

1,277.00 USD

962.00 USD

TPL

858.00 USD

839.00 USD

CHD

770.00 USD

255.00 USD
255.00 USD

Llegadas Mar 20 a Abr 03/18

1,413.00 USD

926.00 USD

815.00 USD

255.00 USD

Llegadas Abr 04 a Dic 14/18

1,277.00 USD

858.00 USD

770.00 USD

255.00 USD

CAT. PRIMERA SUP.(MEX-GALERÍA PLAZA/ TAX-MONTE TAXCO/ ACA-EMPORIO ACAPULCO/MID-HOLIDAY INN)
Llegadas Dic 13 a Dic 30/17
Llegadas Dic 31/17 a Mar
19/18

SGL

1,683.00 USD

DBL

1,101.00 USD

TPL

988.00 USD

CHD

260.00 USD

1,476.00 USD

997.00 USD

919.00 USD

260.00 USD

Llegadas Mar 20 a Abr 03/18

1,612.00 USD

1,066.00 USD

964.00 USD

260.00 USD

Llegadas Abr 04 a Dic 14/18

1,476.00 USD

997.00 USD

919.00 USD

260.00 USD

CAT. LUJO (MEX-KRSYTAL REFORMA / TAX-MONTE TAXCO/ ACA-GRAND HOTEL ACA (HAB. GRAND)/ MIDPRESIDENTE INT. VILLA MERCEDES)
Llegadas Dic 19 a Dic 21/17

SGL

1,779.00 USD

DBL

1,125.00 USD

TPL

1,046.00 USD

CHD

265.00 USD

Llegadas Dic 22 a Dic 28/17
Llegadas Dic 29/17 a Mar
19/18

1,845.00 USD

1,159.00 USD

1,069.00 USD

265.00 USD

1,672.00 USD

1,072.00 USD

1,010.00 USD

265.00 USD

Llegadas Mar 20 a 28 Mar /18

1,845.00 USD

1,159.00 USD

1,067.00 USD

265.00 USD

Llegadas Mar 29 a Ago 14/18

1,714.00 USD

1,091.00 USD

1,025.00 USD

265.00 USD

Llegadas Ago 15 a Dic 10/18

1,793.00 USD

1,141.00 USD

1,063.00 USD

265.00 USD

Sol do Pacifico “DIAMANTE“

Cidade do México – Teotihuacan –– Cuernavaca – Taxco – Acapulco – Cidade do México

Dia 01 MÉXICO
Chegada ao aeroporto e traslado ao hotel. Acomodação e restante do dia livre
Dia 02 MÉXICO (Visita à cidade e Museu de Antropologia)
Café da manhã no hotel. Pela manhã, visita pela cidade, na qual se destacam a Praça da Constituição, ou Zócalo, rodeada
por edifícios de grande valor arquitetônico, artístico e histórico; o Palácio Nacional, onde estão as belas pinturas de Diego
Rivera; o edifício da Suprema Corte de Justiça; a Catedral Metropolitana, cuja construção durou três séculos; o Templo
Maior Asteca (exterior); o Parque de Chapultepec; as principais avenidas, monumentos, áreas residenciais e comerciais.
Finalizamos com uma breve visita ao Museu de Antropologia, um dos mais famosos do mundo pelas peças pré-colombianas
que aí se exibem (visitaremos a sala Asteca). Tarde livre na qual é recomendável visitar o Museu do Templo Maior Asteca,
ou continuar por conta própria a visita ao Museu de Antropologia.
Dia 03 MÉXICO (Pirâmides de Teotihuacán e Basílica da Guadalupe)
Café da manhã no hotel. Pela manhã: Visita à Praça das Três Culturas, que foi para os Astecas o mercado mais importante
de seu Império, onde se conseguia grande variedade de produtos que chegavam de todos os quatro cantos de seu vasto
território. O camelô de Tlatelolco. Continuamos
nossa excursão ao Sítio Arqueológico de San Juan Teotihuacán, a misteriosa cidade dos deuses, para conhecer a
gigantesca Pirâmide do Sol, construída no Século I-, a Pirâmide da Lua –construída no Século II-, a Avenida dos Mortos, a
Cidadela com o Templo de Quetzacoatl e o Palácio das Borboletas. Almoço. Ao retornar à cidade, visita à moderna Basílica
de Guadalupe. Resto da tarde livre.
Dia 04 MÉXICO (Cuernavaca e Taxco)
Café da manhã no hotel. Saída pela manhã para a cidade residencial de Cuernavaca, de romântica atmosfera-, chamada
“Cidade da Eterna Primavera”, para conhecer o Palácio de Cortés (exterior) e a Catedral mais antiga do México. Logo à
continuação, a bela cidade mineira de Taxco, para visitar a Igreja de Santa Prisca, suas estreitas ruas coloniais, a Praça da
Borda, o Palácio Municipal e as lojas de prataria. Almoço (Incluído) num restaurante perto do zócalo. traslado ao hotel.
Acomodação
Dia 05 TAXCO - ACAPULCO
Café da manhã no hotel. Saída pela Serra Madre para o tradicional centro turístico de Acapulco. Chegada e Acomodação.
Dia 06 ACAPULCO (Visita à cidade e show dos cravadistas na Quebrada)
Café da manhã no hotel. Às 10 da manhã, iniciamos nosso passeio panorâmico para percorrer a orla pela Avenida Miguel
Alemão; vista panorâmica das baías de Acapulco, as Brisas, Porto Marqués e área de Acapulco Diamante, com uma breve

visita aos jardins, piscinas e campo de golfe do famoso hotel Princess. Continuamos nossa visita passando pelo Parque
Papagaio, a praça principal e o Acapulco Tradicional, área pela qual Acapulco se fez famosa nos anos 50, para finalmente
assistir ao espetáculo dos cravadistas na Quebrada, os quais arriscam suas vidas se jogando ao mar. (Ingresso ao terraço
público incluído). Tarde livre.
Dia 07 ACAPULCO
Semi tudo incluído e / ou All inclusive. Dia livre para curtir as praias.
Día 08 ACAPULCO – AEROPORTO CIDADE DO MEXICO
Semi tudo incluído e / ou All inclusive. a uma hora conveniente, transferir para estação de ônibus da estrela do ouro para
tomar o ônibus de luxo "Diamante" (assentos tipo de serviço de café de cama, banho senhora e cavalheiro , chá,
refrigerantes, servidos por uma anfitriã e filmes). Após cerca de 5 horas de viagem, chegada a Cidade do México, onde vai
se reunir e transferi-lo para o aeroporto de Cidade do México.
O programa inclui:
•
Imposto de alojamentos.
•
Cafe da amanha americano e / ou Buffet (se disponível) mais 2 almoços
•
Semi-Tudo incluido e/ou Tudo incluido em Acapulco
•
Traslados aeroporto / hotel / aeroporto
•
passeios conforme itinerário, com base em serviços compartilhados.
•
As taxas de entrada para os sítios arqueológicos e monumentos incluídos no itinerário.
•
Gorjetas para carregadores nos aeroportos, garçons nos alimentos.
•
Manipulação de uma mala por passageiro.
•
Uma Garrafa de agua de ½ Lt. por dia e Por pessoa
Notas importantes:1/* No caso em que o cliente tem um vôo muito cedo para fora da Cidade do México Recomendamos
reservar
uma noite adicional no final do programa (o oitavo. Noite) em um hotel do aeroporto, este pode ser o Fiesta Inn, (que tem transporte a
cada 20 minutos do hotel para ambos dois terminais), o NH Terminal 2 e / ou hotel Camino Real está na Terminal 1. Neste caso aplica-se
Suplemento da noite adicional. Nestes casos, a saída de Acapulco para o México é programado no ônibus saindo depois de meio dia.
2/* Você pode adicionar noites em qualquer das cidades.
3/* Este programa funciona e garante Partidas diárias a partir de 01 passageiro.

Preços
VIGENCIA
Llegadas Dic 17 a Dic 30/17

CAT. TURISTA SUPERIOR (MEX- REGENTE / TAX-MONTE TAXCO/ ACA-ELCANO)
SGL

Llegadas Dic 31/17 a Dic 15/18

1,665.00 USD

DBL

1,082.00

1,044.00 USD

TPL

772.00 USD

847.00 USD

CHD

736.00 USD

211.00 USD
211.00 USD

CAT. PRIMERA (MEX-ROYAL REFORMA/TAX-MONTE TAXCO/ ACA-EMPORIO ACAPULCO)
Llegadas Dic 17 a Dic 30/17
Llegadas Dic 31/17 a Mar
18/18

SGL

1,605.00 USD

DBL

1,072.OO USD

TPL

907.00 USD

CHD

300.00 USD

1,201.00 USD

870.00 USD

772.OO USD

300.00 USD

Llegadas Mar 19 a Abr 03/18

1,456.00 USD

998.00 USD

858.OO USD

300.00 USD

Llegadas Abr 04 a Dic 13/18

1,201.00 USD

870.00 USD

772.OO USD

300.00 USD

CAT. PRIMERA SUPERIOR (MEX-GALERÍA PLAZA/ TAX-MONTE TAXCO/ ACA-EMPORIO ACAPULCO)
Llegadas Dic 12 a Dic 30/17
Llegadas Dic 31/17 a Mar
18/18

SGL

1,616.00 USD

DBL

1,092.00 USD

TPL

959.00 USD

CHD

300.00 USD

1,347.00 USD

957.00 USD

869.00 USD

300.00 USD

Llegadas Mar 19 a Abr 03/18

1,602.00 USD

1,085.00 USD

955.00 USD

300.00 USD

Llegadas Abr 04 a Dic 13/18

1,347.00 USD

957.00 USD

869.00 USD

300.00 USD

CAT. LUJO (MEX-KRSYTAL REFORMA / TAX-MONTE TAXCO/ ACA- GRAN PLAZA ACAPULCO)

Llegadas Dic 15 a Dic 27/17

SGL

1,840.00 USD

DBL

1,313.00 USD

TPL

1,266.00 USD

CHD

302.00 USD

Llegadas Dic 28 y 29/17

1,664.00 USD

1,164.00 USD

1,117.00 USD

302.00 USD

Llegadas Dic 30 a Dic 16/18

1,489.00 USD

1,043.00 USD

996.00 USD

271.00 USD

