14/05/2020
MÉXICO DF
Puebla

MÉXICO PRÉ COLOMBIANO
Cidade do México—Oaxaca—Vera Cruz—Catemaco—São Cristóvão das Casas—Palenque—Campeche—Mérida—Cancun
Saída: Sábado
14 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
06 almoços
Gorjetas aos garçons nos restaurantes
Traslados de chegada na Cidade do México e saída em Cancun
Visitas conforme itinerário
Transporte climatizado e guia em espanhol
Ingressos para: Teotihuacán, Monte Albán, San Juan de Ulúa, Nancillaga, Lancha Canion Sumidero, Comunidades, Agua Azul,
Misol Há, Palenque, Uxmal, Chichen Itza, Cenote Ikkil
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
Hotéis Previstos:
Categoria

México

Oaxaca

Vera Cruz

Catemaco

Primeira

Casa Blanca

Misión de los Angeles

Emporio Veracruz

La Finca

S. Cristóvão das Casas

Palenque

Campeche

Mérida

Cancun

Diego de Mazariegos

Ciudad Real

Gamma Campeche

El Conquistador

Krystal Cancun

Categoria

DBL

TPL

CHD

SGL

Validade

Primeira

2341

2230

961

3184

Jan a 04 Apr+Jul a 15 Aug

2314

2212

961

3129

19 Apr a Jun

2304

2205

961

3111

16 Aug a 10 Dec

Valor do Single calculado viajando com outras pessoas, se viajar sozinho, consulte acréscimo.
Suplemento para as saídas 14, 21 e 28 Mar: U$47 Dbl / U$31 Tpl / U$26 Chd / U$94 Sgl
Triplo = 02 camas, não tem cama extra.
CHD = 06 a 11 anos.
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$60.
Preços não são válidos para Feriados e Congressos.
Descritivo do programa, clique aqui

Guadalajara

Guadalajara

14/05/2020
01º Dia—Cidade do México
Chegada ao aeroporto e transfer ao hotel. Acomodação e resto do
dia livre.
02º Dia—Cidade do México
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 (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 Buffet 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
Nota: Não podemos garantir a visita a os murais de Diego Rivera
no Palácio Nacional em caso de este encontra-se fechado em por
algum evento social ou Politico.
03º Dia—Cidade do México/Puebla/Oaxaca
Saída para PUEBLA, Cidade Patrimônio Cultural da Humanidade.
Visita da Cidade: 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.
04º Dia—Oaxaca
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 da mesma.
05º Dia—Oaxaca/Veracruz
Saída para o Golfo do México, ao conhecido Porto de Veracruz.
Chegada. Acomodação. 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.
06º Dia—Veracruz/Catemaco
Saída para TLACOTALPAN, breve visita deste belo povoado ribeirinho, onde nasceu Agustín Lara. Continuaremos até SAN ANDRES
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. Possibilidade pela noite de efetuar o ritual do banho do Temascal de
forma opcional.
07º Dia—Catemaco/São Cristóvão das Casas
06:00 Hrs. Saída para o belíssimo Estado de Chiapas. (café da
amanha em BOX LUNCH). Chegada a CHIAPA DEL CORSO onde
pegaremos a lancha e faremos o percurso pelo rio Grijalva e admiraremos o imponente Cânion do Sumidero, verdadeiro capricho

Monte Alban

da mãe natureza. Ao retornar visita a particular fonte do povoado
de Chiapa do Corso, de estilo Mourisco, a mesma se parece com a
coroa dos reis Católicos. Almoço Buffet e continuamos pela tarde
a São Cristóvão das Casas.
Nota: se temos passageiros chegando a Tuxtla Gutierrez neste dia.
vamos a fazer uma breve parada no aeroporto de Tuxtla Gutierrez,
invitando a vocês um café para pegar eles e prosseguir com o
programa.
08º Dia—São Cristóvão das Casas
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.
09º Dia—São Cristóvão das Casas/Palenque
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 MisolHa (possibilidade de tomar banho) e saída para Palenque. Acomodação.
10º Dia—Palenque/Campeche
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,
Saída pela estrada beirando o Golfo do México Almoço no caminho e seguimos pela rodovia até chegar em Campeche, cidade
fortificada e Patrimônio Cultural da Humanidade. Visita e acomodação.
11º Dia—Campeche/Uxmal/Mérida
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 para ver: Zona Residencial, Monumento à Pátria, Passeio Montejo, Casas Gêmeas, Rua
60, Zócalo, Catedral. Acomodação.
12º Dia—Mérida/Chichen Itzá/Cancun
Saída para CHICHEN ITZA, 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 Buffet e visita
ao CENOTE IKKIL. Continuamos para Cancún e ficamos no hotel.
13º Dia—Cancun
Dia llivre.
14º Dia—Cancun
Dia livre.
15º Dia—Cancun
Em horário a combinar, traslado ao aeroporto

Cânion do Sumidero

