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10 noites incluindo, Parte Terrestre: 

03 noites na Cidade do México, 02 noites em Oaxaca, 01 noite em Villahermosa, 

02 noite em Mérida e 02 em Cancun, na categoria escolhida com café da manhã 

Traslados de chegada regular na Cidade do México e de partida em Cancun 

Passeios conforme itinerário na segunda página 

Seguro viagem Travel Ace Especial 

 Preços por pessoa em dólares sujeitos a alterações até a confirmação total da reserva. 

 Financiamento e taxa de IRRF sob consulta  

Seguro incluído para passageiros com menos de 70 anos. Acréscimo para maiores U$39 

Cidade do México—Oaxaca—Villahermosa—Mérida - Cancun 

Valor do single calculado viajando com outras pessoas, se viajar sozinho, consulte acréscimo. 

Hotel Hilton e o Hyatt Villahermosa,  calculado de sexta a domingo,  

Para esse tour é necessário emitir, além do vôo internacional, os trechos domésticos México/Oaxaca (deve chegar em 

Oaxaca antes das 13:00 h.) + Oaxaca/Villahermosa + Villahermosa/Mérida (deve sair de Villahermosa depois das 18:00 h.) + 

Mérida/Cancun  

Itinerário e opcionais em Cancun, clique aqui 

PALENKE 

 

    Hotéis Previstos: 

Categoria México Oaxaca Villahermosa Mérida Cancun 

Turística REGENTE OAXACA REAL MISION RESIDENCIAL BEACHSCAPE 

Primeira PF HOTEL CASA CONZATTI MISION EL ESPAÑOL KRYSTAL 

Luxo HILTON REFORMA HOSTAL NOIRA HYATT REGENCY HYATT REGENCY INTERCONTINENTAL 

 Pacote  Nt extra Cancun 

Categoria DBL TPL SGL DBL TPL SGL Validade 

Turística 1287 1214 1683 102 84 198 05 Feb a 15 Dec 

Primeira 1393 1309 1889 81 63 134 05 Feb a 15 Dec 

Luxo 1725 1633 2427 159 138 312 05 Feb a 15 Dec 
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01º Dia - Cidade do México - Chegada e traslado ao hotel. 

02º Dia - Cidade do México - Visita da cidade, começando pelo 

Zócalo e o Palácio Nacional onde poderemos admirar os murais de 

Diego Rivera. Continuamos até as ruínas do que foi o Templo Maior 

dos Aztecas e a Catedral Metropolitana.  Visitaremos um centro de 

artesanato e depois o histórico Bosque de Chapultepec, rodeado por 

bairros residenciais como o Las Lomas, onde conhecerá as residên-

cias de artistas famosos como Dolores del Rio. Continuamos nossa 

visita pela Praça das Três Culturas, a Igreja de Tlatelolco e a moderna 

Unidade Habitacional de Tlatelolco. Depois visitaremos o Santuário 

do México, a Basílica de Guadalupe, onde veremos a imagem origi-

nal da Virgem de Guadalupe. Conheceremos também a antiga Basíli-

ca ao pé do Monte do Tepeyac. Seguiremos pela moderna autopista 

a Pachuca, até chegarmos a zona arqueológica de Teotihuacán, a 

cidade dos deuses, que está cerca de 50 km. ao noroeste da capital. 

Poderemos admirar as impressionantes Pirâmides do Sol e da Lua, 

caminhar pela avenida dos Mortos, conhecer o Palácio das Mariposas 

e o Templo da Serpente Emplumada, Quetzalcóatl. 

03º Dia - Cidade do México - Dia livre. 

04º Dia - Cidade do México/Oaxaca - Traslado ao aeroporto para 

embarque com destino a Oaxaca (bilhete aéreo não incluído). Che-

gada e traslado ao hotel. Hoje visitaremos a zona arqueológica de 

Monte Albán, que foi fundada aproximadamente no ano 800 D.C. e 

constitui uma das cidades mais antigas de Mesoamérica. No século 

III de nossa era, Monte Albán alcançou seu máximo esplendor dentro 

de uma extensão de quase 7 km quadrados e uma população com 

cerca de 25.000 habitantes. Sua cultura alcançou notáveis avances 

em ciências e artes como arquitetura, astronomia, medicina e enge-

nharia. Veremos o Observatório Astronômico, o Palácio. 

05º Dia -  Oaxaca - Visitaremos Mitla e o Árbol del Tule. Mitla, cha-

mada a cidade dos mortos. Visitaremos o Árbol del Tule com aproxi-

madamente 2.00 anos de idade, uma altura de 42 metros e seu per-

ímetro de quase 58 metros, é considerada o maior do mundo. Conti-

nuaremos, a tarde, visitando Oaxaca, a qual foi fundada no coração 

de amplo vale a 1.500 metros sobre o nível do mar. A Igreja e o ex-

Convento de Santo Domingo, que hoje abriga o Museu das Culturas 

com peças das culturas Zapoteca e Mixteca, incluindo o famoso Te-

souro da Tumba 7 de Monte Albán. Visitaremos também o mercado 

Banito Juárez, onde encontramos artigos em cerâmica e couro. 

06º Dia -  Oaxaca/Villahermosa -  Traslado ao aeroporto para em-

barque com destino a Villahermosa (bilhete aéreo não incluído). 

Chegada e traslado ao hotel. 

07º Dia -  Villahermosa/Palenque/Villahermosa/Mérida - Trasla-

do a Zona Arqueológica de Palenque, uma das cidades mais impor-

tantes do Período Clássico Maya,, notável por sua impressionante 

arquitetura em meio ao verde da selva. É a única cidade cujas funda-

ções eram tumbas. Teremos a oportunidade de conhecer o Templo 

das Inscrições, onde no interior se encontra o sarcófago do Rei Pa-

kal, e o Templo No. XIII, onde nos anos 90 do século XX os arqueólo-

gos descobriram a tumba da Rainha Roja. Admiraremos também o 

Palácio, que foi a residência principal de seus governantes, com sua 

torre do observatório. Veremos também o Conjunto da Cruz, o Tem-

plo do Sol. Almoço incluído. Retorno a Villahermosa. Traslado ao 

aeroporto e embarque com destino a Mérida (bilhete aéreo não in-

cluído). Chegada e traslado ao hotel. 

08º Dia - Mérida/Uxmal/Mérida - Aproximadamente às 13:00 hrs 

saída para Uxmal. Considerada sem dúvida alguma, como a mais 

bela zona arqueológica da época pre hispânica. O tamanho de suas 

estruturas e fino acabamento de suas fachadas é incrível. O Templo 

do Adivino, que segundo a lenda, foi construído em uma só noite 

por um anão, é sua pirâmide mais impressionante. Uma característi-

ca de Uxmal e que foi construída em Estilo Puuc, um estilo arquitetô-

nico totalmente maya, sem influências toltecas como acontece em 

Chichén Itzá. Não se sabe a data de sua fundação, porém se calcula 

que aconteceu entre os séculos V e VI D.C.. Depois veremos o espe-

táculo de Luz e Som. Caso não aconteça o espetáculo, se visita Ux-

mal e Kabah com almoço, nesse caso sairemos depois do café da 

manhã. Se chover será cancelado e não há reembolso. Retorno a 

Mérida. Jantar incluído. 

09º Dia - Mérida/Cancun - Hoje sairemos bem cedo com destino a 

Chichén Itzá, a cidade maya mais conhecida no México, que data do 

século VI e dizem que foi fundada por Itzamná, Senhor dos Céus, 

Deus criados, primeiro sacerdote e inventor da escritura maya. Visi-

taremos a zona com seus majestosos edifícios como o Castelo o 

Pirâmide de Kukulkán, de 30m de altura; o Observatório ou Caracol, 

o Templo dos Jaguares, o Cenote Sagrado, a Plataforma das Caveiras 

e a Praça das 1000 Colunas. Almoço incluído. Seguimos até Cancun. 

10º Dia - Cancun - Dia livre. 

11º Dia - Cancun - Em horário a combinar, traslado ao Aeroporto. 

 

Opcionais regulares recomendados, pagos na entrada: 

 

Xcaret Básico com show U$175 / IRRF U$9 

Xcaret Plus com almoço e bebidas+equipamento de snorkel U$217 / IRRF U$12 

Cozumel com almoço e tour de snorkel U$174 / IRRF U$9 

Show Cirque du Solei U$153 / IRRF U$8 

Isla Mujeres com almoço e bebidas U$122 / IRRF U$6 

Monte Albán 

Axmal - Templo del Adivino 


