14/05/2020

CIDADE DO MÉXICO ESPECIAL—DIA DOS MORTOS
Saída: 31 de Outubro

04 noites incluindo, parte terrestre:
04 noites na categoria escolhida com café da manhã
303 almoços e 01 jantar
Traslados de chegada e partida
Visitas conforme itinerário
Ingressos aos sítios arqueológicos e monumentos incluídos no programa
01 mala por pessoa durante circuito
Seguro viagem April Vip 60

Hoteis

DBL

TPL

SGL

Casa Blanca

954

936

1296

NH Centro Histórico

959

n/d

1440

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

Triplo = 02 camas, não tem cama extra.
Preços por pessoa em dólares sujeitos a alterações até a confirmação total da reserva.
Financiamento: 30% de entrada + taxas a vista e saldo em até 04 parcelas no cartão. Amex sob consulta.
Taxa IRRF, sob consulta
Seguro válido para passageiros com até 70 anos. Acréscimo para maiores U$20
Descritivo do programa, clique aqui

14/05/2020

O México é um país de muitos contrastes, mas é na parte cultural que as vantagens desses contrastes são obtidas,
como resultado de um sincretismo religioso e cultural que temos nas festividades do Dia dos Mortos. Em todo o país, são celebradas nos dias 1 e 2 de novembro de cada ano, lembrando-lhes que sempre serão bem-vindos, agradando-as com os alimentos de que gostaram, razões que traduzem um Folclore único no mundo. Este programa foi desenvolvido para pequenos grupos, com o objetivo de melhor atendê-los e é direcionado àquelas pessoas que gostam
de ter uma experiência diferente, pois vamos compartilhar com uma família mexicana de origem humilde no povo
de Mixquic e que nos convidam a sua casa para viver a experiência de como eles comemoram este dia especial para
todos os mexicanos.

01º Dia—31 Out—Cidade do México
Chegada ao aeroporto e traslado ao hotel. Acomodação e resto do dia livre. Na sua recepção, você será recebido com um
pequeno presente referente à celebração do Dia dos Mortos.
02º Dia—01 Nov—Cidade do México
Partida para o sul da cidade em direção à comunidade Mixquic. Mais antes fazermos uma breve parada no mercado de plantas e flores de XOCHIMILCO, elas são cultivadas nas chinampas que outrora eram as ilhas flutuantes onde os antigos habitantes deste lugar cultivavam milho e feijão como alimento. Aqui nos compraremos as flores que serão colocadas no altar da
família. Em seguida, faremos uma segunda parada na cidade de SAN PEDRO ATOCPAN, famosa pela elaboração de um dos
alimentos mais emblemáticos da culinária mexicana, "El Mole". Depois de fazer as compras (que e a nossa contribuição ao
altar dos mortos da família que nos recebe), seguimos MISQUIC: A sensação de agradecer o convite e a hospitalidade que
eles nos dão. Isso lhes dá a oportunidade de pedir seus entes queridos falecidos. Posteriormente, os anfitriões nos dizem
como a oferta está sendo formada e as palavras que devem ser ditas ao fazê-lo. Encerraremos nossa participação ouvindo
uma breve explicação sobre o significado de cada um dos elementos da oferta e o motivo da oferta. Sairemos para passear
pela cidade de Mixquic e poderemos testemunhar como em cada casa desta cidade mística eles adornam e colocam sua
oferta para que o público em geral os admire. Em nossa curta caminhada, atravessaremos um mercado local que oferece aos
visitantes artesanato, têxteis e comida típica local. Chegaremos ao Panteão da cidade, local emblemático nessas datas, e onde algumas famílias se preparam para receber seus mortos, adornando os túmulos para o dia seguinte. Também visitaremos
o claustro da Igreja local, onde algumas figuras pré-hispânicas são encontradas onde o deus da morte asteca está representado e retornaremos com nossos anfitriões para almoçar, consistindo de pratos típicos. Encerraremos nossa visita com degustação de tamales ou pão com atole. Retorno ao hotel.
Recomendamos usar roupas quentes, porque na Cidade do México o clima está muito mudando no dia, pois faz frio pela
manhã durante o dia e faz calor e, no final da noite, a temperatura cai novamente.
03º Dia—02 Nov—Cidade do México
Partida para o sul da cidade, onde chegaremos ao bairro de Coyoacán para visitar a Casa del "Indio" Fernández, uma das residências mais interessantes construídas durante o século XX na Cidade do México. Aqui viveu um dos personagens mais
emblemáticos da história do ouro no cinema mexicano, Emilio el "Indio" Fernández. Neste momento, a casa abre suas portas
para os visitantes admirarem sua decoração e a oferta já famosa e imponente (dedicada às estrelas do cinema mexicano).
Também passaremos por seu parque principal, onde está localizada a casa de Hernán Cortes e hoje é a sede do município de
Coyoacán, tempo livre para passear e retornar ao hotel e acomodação.
04º Dia—03 Nov—Cidade do México

