21/09/2021
PALENKE

Cidade do México - Oaxaca - Villahermosa - Mérida - Cancun
Saída: Diária
09 noites incluindo:
02 noites na Cidade do México, 02 noites em Oaxaca, 01 noite em Villahermosa, 02 noites em Mérida e
02 noites em Cancun, na categoria escolhida com café da manhã
Traslados de chegada e partida nas Cidade do México, Oaxaca e Villahermosa, chegada em
Mérida e saída em Cancun
Visitas conforme itinerário
02 almoços e 01 jantar
01 mala por pessoa durante circuito
Seguro viagem Coris Vip 60

Hotéis Previstos:
Categoria

México

Oaxaca

Villahermosa

Mérida

Cancun

Turística

Regente

Oaxaca Real

Olmeca Plaza

Residencial

Beachscape

Primeira

PF

Casa Conzatti

Olmeca Plaza

El Conquistador

Krystal Cancun

Hyatt Regency

Presidente Intercontinental

Luxo

Hilton Reforma Hostal de la Noria Hyatt Regency

Categoria

DBL

TPL

CHD

SGL

Validade 2021

Turística

1373

1296

683

1784

Até 15 Dec

Primeira

1479

1394

686

1990

Até 15 Dec

Luxo

1848

1738

729

2615

Até 15 Dec

 Valor do Single calculado viajando com outras pessoas, se viajar sozinho, consulte acréscimo.
 Estadia no Hotel Hilton City Reforma e Hyatt Regency Villahermosa, é de sexta a segunda-feira.
 Para esse tour é necessário emitir aéreo Rio/México/Oaxaca/Villahermosa/Mérida//Cancun/Rio
(o vôo México/Oaxaca deve ser antes das 13:00 hrs e o Villahermosa/Mérida deve ser depois das 18:00 hrs)
 CHD = 02 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 (exceto Amex).
Com Amex, saldo em até 03 parcelas. Financiamento em até 09 parcelas, sob consulta.
Seguro válido para passageiros com até 60 anos. Consulte acréscimo para maiores.
Taxa IRRF, sob consulta
Preços não são válidos para Feriados e Congressos.
Descritivo do programa, clique aqui

21/09/2021

MÉXICO, ARQUEOLOGIA & MAGIA
01ºDia—Cidade do México
Chegada ao aeroporto e traslado ao hotel. Acomodação e restante do dia livre.
02º—Dia—Cidade do México
Pela manhã, visita da cidade. Plaza de las 3 Culturas;
lugar histórico onde ocorreu a última luta entre aztecas e espanhois e que simboliza a fusão da cultura
índígena e a espanhola para produzir a cultura mestiça atual; esta fusão é representada pela zona arqueológica, a igreja de Tlaltelolco e a unidade habitacional Tlaltelolco. Continuamos ao Santuário mais importante de México: a Basílica de Guadalupe, onde
veremos a imagem original da Virgem de Guadalupe;
veremos a antiga Basílica ao pé do cerro del Tepeyac.
Pela autopista a Pachuca, chegaremos a zona arqueológica de Teotihuacán, a cidade dos deuses, a uns
50 kms ao noroeste da capital e onde 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. Retorno a cidade para visitar o Zócalo
e o Palácio Nacional com seus murais de Diego Rivera. Veremos a zona arqueológica do Templo Mayor
dos Mexicas e a Catedral Metropolitana. Continuamos ao histórico Bosque de Chapultepec, rodeado por
bairros residenciais como las Lomas. Regresso ao hotel (10 hrs.)
03ºDia—Cidade do México
Dia livre.
04º Dia—Cidade do México/Oaxaca
Traslado-ao aeroporto para embarque com destino a
Oaxaca (bilhete aéreo não incluído, vôo deve ser antes das 13:00 hrs). Chegada e traslado ao hotel. Hoje visitaremos a zona arqueológica de Monte Albán.
Monte Albán foi fundada aproximadamente nol ano
800 d.C. , uma das cidades mais antigas de Mesoamérica. No século III de nossa era, Monte Albán alcançou seu máximo esplendor dentro de uma extensão de quasi 7 kilómetros quadrados e uma população de aproximadamente 25000 habitantes. Durante
a visita veremos o Observatório Astronômico, o Jueg
o de Pelota, o Palacio. (duración visita: aprox. 4 hrs.)
05º—Dia—Oaxaca
Hoje visitaremos Mitla y el Árbol del Tule. Mitla,
chamada a cidade dos mortos e caracterizada por sua
bela decoração, foi o assentamento oaxaqueño mais
importante do Período Pos-clássico; suas construções
são prova da sofisticação e níveis tecnológicos dos
mixtecos. De regresso se visita o Árbol del Tule, um
impressionante ahuehuete o sabino de aprox. 2000
anos de antiguidade, cuja altura é de 42 metros e seu
perímetro de quase 58 metros. Continuamos pela tarde, visitaremos a cidade de Oaxaca, a qual foi fundada no coração de um amplo vale a 1500 metros sobre
nivel do mar. A Igreja e ex-convento de Santo Domingo são exemplos do estilo Barroco. O antigo convento anexo a igreja abriga hoje o Museo das Culturas, com notáveis coleções de peças das Culturas Zapoteca e Mixteca, incluindo o famoso Tesouro da
Tumba 7 de Monte Albán. A sólida construção da ca-

tedral é um exemplo de que os edifÍcios em Oaxaca
tiveram que ser construidos para ressistir os séculos.
Visitaremos o mercado Benito Juárez.
06º—Dia—Oaxaca/Villahermosa
Traslado ao aeroporto para embarque com destino a
Villahermosa (bilhete aéreo não incluído). Chegada e
traslado ao hotel.
07º Dia—Villahermosa/Palenque/Villahermosa/
Mérida
Traslado a Zona Arqueológica de Palenque, uma das
cidades mais importantes do Período Clássico maya,
notável por sua bela arte escultural e sua impressionante arquitetura no meio da selva. É a única cidade
cujos basamentos são tumbas. Teremos a oportunidade de conhecer o Templo das Inscripciones, em
cujo interior se encontrou o sarcófago do Rey Pakal, e
o Templo No. XIII, onde nos anos 90 do s. XX os arqueólogos 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 e o
Templo do Sol. Almoço incluído. Retorno a Villahermosa e traslado ao aeropuerto para embarque
com destino a Mérida (bilhete aéreo não incluído, o
vôo deverá ser depois das 18:00 hr). Chegada e traslado ao hotel.
08º—Dia—Mérida/Uxmal/Mérida
Manhã livre. Por volta das 13:00 hrs. saída para Uxmal. Considerada como uma das mais belas zonas
arqueológicas da época pre-hispánica. O Templo do
Adivino, que segundo diz a lenda, foi construído em
uma só noite por um anão, é sua pirâmide mais impressionante. Uma característica de Uxmal é que foi
construído em Estilo Puuc, um estilo arquitetônico
totalmente maya, sem influências toltecas como
acontece em Chichén Itzá. Se calcula que a construção ocorreu entre os s. V e VI d.C. Depois assistiremos ao Espectáculo de Luz e Som. Se acontecer do
espetáculo estar suspenso, visitaremos Uxmal e
Kabah com almoço desois do café da manhã. Se chover o tour será cancelado e não haverá reembolso.
Retorno a Mérida. Jantar incluído (08 hrs.)
09º—Dia—Mérida/Cancun
Saída bem cedo com destino a Chichén Itzá, a cidade
maya de maior importância no México, que data do s.
VI e dizem ter sido fundada por Itzamná, Senhor dos
Ceus, Deus criador, primeiro sacerdote e inventor da
escritura maya. Visitaremos a zona com seus majestosos edificios como El Castillo ou Pirámide de Kukulkán, de 30 m. de altura, o Observatório ou Caracol,
o Templo dos Jaguares, o Cenote Sagrado, o Juego
de Pelota, a Plataforma das Calaveras e a Praça das
1000 Colunas, entre outros. Almoço incluído. Continuamos até Cancún. Chegada e traslado ao hotel
(10hrs.)
10º—Dia—Cancun
Dia livre.
11º—Dia—Cancun
Traslado ao aeroporto e Fim dos nossos serviços.

