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09 noites incluindo: 
04 (03+01) noites na Cidade do México, 01 noite em Patzcuaro, 02 noites em Guadalajara, 01 em  

Guanajato e 01 noite em San Miguel de Allende, na categoria escolhida com café da manhã. 

01 almoço Traslados de chegada e partida na Cidade do México Visitas conforme itinerário  

01 mala por pessoa durante circuito  Seguro viagem April Vip 100 

Cidade do México-Patzcuaro-Guadalajara-Guanajuato-San Miguel de Allende 
 

Saída: Quinta-Feira 

Descritivo do programa, clique aqui 

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

 Estadia no Hotel Imperio de los Angeles, é de domingo a quinta-feira.    CHD = 02 a 11 anos. 

Guadalajara Guadalajara 

MÉXICO DF 

Categoria DBL TPL CHD SGL Validade  2021 

Turística 1169 1100 505 1499 Até 15 Dec 

Primeira 1213 1136 525 1629 Até 15 Dec 

Luxo 1717 n/d n/d 2525 Até 15 Dec 

 1733 n/d n/d 2555 14 Oct a 02 Nov 

Hotéis Previstos: 

Categoria México Patzcuaro Guadalajara Guanajuato S Miguel Allende 

Turística Regente La Parroquia Morales Histórico y Colonial Holiday Inn Express Imperio Angeles 

Primeira PF Posada Don Vasco Morales Histórico y Colonial Holiday Inn Express Imperio Angeles  

Luxo Hilton Reforma Mansión Iturbe Villa Ganz  Quinta las Acacias Casa Primavera 

  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. 
  Taxa IRRF, sob consulta Preços não são válidos para Feriados e Congressos. 
  Seguro válido para passageiros com até 60 anos. Consulte acréscimo para maiores. 
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01º Dia—Cidade do México 
Chegada ao aeroporto e traslado ao hotel. Acomoda-
ção. 
02º Dia—Cidade do México 
Pela manhã, visita da cidade. Plaza de las 3 Culturas; 
lugar histórico onde ocorreu a última luta entre azte-
cas e espanhois e que simboliza a fusão da cultura 
índígena e a espanhola para produzir a cultura mesti-
ça atual;  esta fusão é representada pela zona arque-
ológica, a igreja de Tlaltelolco e a unidade habitacio-
nal Tlaltelolco.  Continuamos ao Santuário mais im-
portante 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 arque-
ológica de Teotihuacán, a cidade dos deuses, a uns 
50 kms ao noroeste da capital e onde poderemos ad-
mirar 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.) 
03º Dia—Cidade do México 
Dia livre. 
04º Dia—Cidade do México/Morelia/Patzcuaro 
Saída para Morelia. Visitaremos o Palacio do Governo: 
Originalmente foi o Seminário Tridentino, que abriu 
suas portas em 1770 e chegou a ter setecentos alu-
nos. Depois da Independência, o edifício se tornou um 
quartel. Visitaremos também o Palacio Clavijero, a 
Plaza de Armas e o Acueducto, construído no século 
XVIII para abastecer de água a então chamada cida-
de de Valladolid. Ainda visitaremos: a Fuente de las 
Tarascas e a Iglesia de Gualupita, que data de princi-
pios do século XVIII. A cidade, fundada em 1541,  é 
considerada pela UNESCO como Patrimônio Cultural 
da Humanidade. Visita a um mercado de artesanatos 
e doces.  Ao final da tarde, continuaremos nossa via-
gem até Patzcuaro. Chegada e acomodação.. (10 hrs) 
05º Dia—Patzcuaro/Guadalajara 
Visita a Patzcuaro, antiga capital do reino Purépecha.  
É uma cidade colonial com sabor próprio, diferente 

das demais, fundada em 1534.  Conheceremos a Ba-
sílica de Nuestra Señora de la Salud, a Casa de los 
Once Patios; a Biblioteca Gertrudis Bocanegra, com 
seu mural pintado por Juan O'Gorman; a Plaza Don 
Vasco de Quiroga e seu mercado típico. Vista panorâ-
mica do Lago de Janitzio.  Visita a Santa Clara del Co-
bre  onde veremos como se trabalha o cobre e 
Tzintzuntzan.  Continuamos nossa viagem até Guada-
lajara. Chegada e acomodação. (aprox. 08 hrs) 
06º Dia—Guadalajara 
Visita da cidade, fundada em 1542.  Esta magnífica 
cidade, exibe um grande número de exemplos arqui-
tectônicos como sua Catedral. Visitaremos o Palácio 
do Governo, o Teatro Degollado e o Hospício Caba-
ñas, recinto cultural onde em seu interior poderemos 
ver os murais do renomado pintor jalisciense José 
Clemente Orozco. Visita ao Pueblo de Tequila e entra-
da na destilaría para ver a elaboração da tequila. 
07º Dia—Guadalaraja/Guanajuato 
Visita a Tlaquepaque, lugar típico com muitas lojas de 
artesanato. Almoço incluido. Terminando saída para 
Guanajuato. Chegada e traslado ao Hotel. (aprox. 06 
hrs). 

08º Dia—Gunajuato/San Miguel Allende 

Pela mañana, visita da cidade de Guanajuato.  Vere-
mos suas ruas subterrâneas. Visitaremos o Teatro 
Juárez, a Basílica de Nuestra Señora de Guanajuato, a 
Universidade, o Mercado Hidalgo, o Museo de la 
Alhóndiga. Passearemos entre becos legendários, 
cheios de historias como a do "Callejón del Beso". 
Àtarde, traslado a San Miguel de Allende. Chegada e 
acomodação.. 

09º Dia—San Miguel Allende/Cidade do México  
Visita a San Miguel de Allende. O Palácio Municipal, a 
Casa del Mayorazgo de la Canal, o Instituto Allende 
de Arte e Cultura, com sua preciosa capela e ol Con-
vento Real de la Concepción, entre outros. Continua-
remos nosso recorrido  até Querétaro. Visitaremos a 
casa de la Corregidora, os Palacetes de la Marquesa 
de la Villa del Villar del Águila e a casa del Conde de 
Sierra Gorda. Mais tarde, regressaremos a Cidade de 
México. Chegada e traslado ao hotel, acomodação 
(aprox. 08 hrs). 

10º Dia—Cidade do México 
Traslado ao aeroporto e Fim dos nossos serviços. 

MÉXICO, CIRCUITO COLONIAL 


