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08 noites incluindo, parte terrestre: 

03 noites na Cidade do México, 01 noite em San Miguel Allend, 01 noite em Guanajuato, 02 noites em Guadalajara  

e 01 noite em Morelia, em hotéis de primeira categoria com café da manhã 

02 almoços  Gorjetas aos garçons nos restaurantes 

Traslados de chegada e partida na Cidade do México 

Visitas conforme itinerário  Transporte climatizado e guia em espanhol 

Ingressos: Teotihuacán, Tula, Mundo Cuerco (com degustação), Hospício Cabañas, Tzintzuntzan e Museu Virreinal de Tepotzotlan.  

01 garrafa de água (1/2 litro) por dia de excursão e por pessoa 

01 mala por pessoa durante circuito  Seguro viagem April Vip 60 

Cidade do México—San Migude Allend—Guanajuato—Guadalajara—Morelia 
 

Saída: Sexta-Feira 

Descritivo do programa, clique aqui 

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

Suplemento para as saídas de 04 e 11 Sep: U$34 Dbl / U$23 Tpl / U$67 Sgl. 

Triplo = 02 camas, não tem cama extra.  CHD = 03 a 11 anos. 

Guadalajara Guadalajara 

CIRCUITO COLONIAL 

MÉXICO DF 

Categoria DBL TPL CHD SGL Validade 

Primeira 1184 1125 492 1631 Jan a 11 Dec 

Hotéis Previstos: 

Categoria México San Miguel de Allende Guanajuato Guadalajara Morelia 

Primeira CASABLANCA IMPÉRIO DE ANGELES HOLIDAY INN DE MENDOZA DE LA SOLEDAD 

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$36 

Preços não são válidos para Feriados e Congressos. 
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01º Dia—Cidade do México 
Chegada ao aeroporto e traslado ao hotel. Acomodação. 
02º Dia—Cidade do México 
Saída para visitar a cidade, na qual se destacam a Praça da Constitui-
ção, 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 (vista exterior); as principais 
avenidas com os monumentos; 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 
 
Não podemos garantir a visita a os murais de Diego Rivera no Palá-
cio Nacional em caso de este encontra-se fechado em por algum 
evento social ou Politico. 
 
03º Dia—Cidade do México 
Dia livre para atividades opcionais. Poderá visitar o Museu de Antro-
pologia, no qual estão representadas as diferentes culturas pré-
colombianas que habitaram o solo do México, passear por Xochimil-
co ou fazer uma excursão a Cuernavaca e Taxco. 
04º Dia—Cidade do México/Tula/Querétaro/San Miguel de Al-
lende 
Saída para TULA, a cidade tolteca que floresceu entre os anos 900 e 
1200, para apreçar as pirâmides e os Atlantes. Continuação QUE-
RÉTARO, a "Pérola do Bajío", cidade muito importante durante as 
lutas pela Independência, hoje Patrimônio da Humanidade. Visita 
para ver seus numerosos edifícios estilo barroco, que são dos sécu-
los 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 desfru-
tar do ambiente noturno da Cidade. Acomodação no hotel. 
05º Dia—San Miguel de Allende/Atotonilco/Dolores Hidalgo/
Guanajuato 
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 par-
ticular importância este lugar já que, ao começar a Guerra da Inde-
pendência, se reuniram as tropas insurgentes visando formar a Ban-
deira 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 GUANA-
JUATO pela tarde, cidade Patrimônio da Humanidade. 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. Tempo Livre para cami-
nhar pela área cêntrica, ver a cidade iluminada e jantar em algum 
restaurante do centro (não incluso). Traslado ao hotel e Acomoda-
ção. 
06º Dia—Guanajuato/Tlaquepaque/Guadalajara 
Saída para TLAQUEPAQUE, que é sem dúvida o maior centro oleiro e 
do vitrificado do México; aqui se poderá admirar a mais variada fa-
bricação 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 Gua-
dalajara e acomodação no hotel. 
07º Dia—Guadalaraja 
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 constru-
ções da época da Colônia ao Porfiriato. Destacam-se, entre outros: a 
Catedral, o Hospício Cabanhas e o Palácio do Governo.  
08º Dia—Guadalajara/Chapala/Tzintzuntzan/Patzcuaro/Morelia  
Saída para o Lago de Chapala, o maior lago natural do México, rode-
ado 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 convi-
dam a passear entre cenas populares e grande variedade de artesa-
natos. Ao final da tarde saída para MORELIA, cidade Patrimônio da 
Humanidade, que recebe ao visitante com seu aqueduto de 253 
arcadas. Acomodação no hotel. 
09º Dia—Morelia/Tepotzotlan/Cidade do México . 
Visita 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 exteri-
or 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 conti-
nuamos à Cidade do México, aonde chagamos as 17 h (o tour pode 
finalizar sem custo adicional no aeroporto para pegar o voo de co-
nexão ou retorno a partir das 20 h se for voo doméstico e das 21 h 
se for voo internacional).  


