
21/09/2021 

 

Cidade do México - Cuernavaca - Taxco - Acapulco 
 

Saída: Diária 

Taxco 

Descritivo do programa, clique aqui 

Hotéis DBL TPL CHD SGL Validade  2021 

Turística 666 587 284 941 Até 15 Dec 

Primeira 794 733 387 1163 Até 15 Dec 

Luxo 1067 1022 392 1561 Até 15 Dec 

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 

Seguro válido para passageiros com até 60 anos. Consulte acréscimo para maiores. 

Preços não são válidos para Feriados e Congressos. 

 Estadia no Hotel Hilton City Reforma é de sexta a segunda-feira. Outros dias, consultar. 

 Estadia no Hotel Ritz Acapulco é em sistema All Iclusive. 

 CHD = 02 a 11 anos. 

07 noites incluindo: 

03 noites na Cidade do México, 01 noite em Taxco e 03 noites em Acapulco, na categoria escolhida  

com café da manhã 

Traslados de chegada na Cidade do México e partida em Acapulco. 

Visitas conforme itinerário  01 mala por pessoa durante circuito Seguro viagem Coris Vip 60 

Hotéis Previstos: 

Categoria México Taxco Acapulco 

Turística Regente Monte Taxco Emporio 

Primeira PF Monte Taxco Ritz Acapulco 

Luxo Hilton City Reforma Los Arcos Princess Mundo Imperial 
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01º Dia— 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 ori-
ginal da Virgem de Guadalupe; veremos a antiga Basílica ao pé do cerro del Tepeyac.  Pela  autopista a Pa-
chuca, 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 cida-
de 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/Cuernavaca/Taxco 
Café da manhã e saída com destino a Cuernavaca, a Cidade da eterna Primavera. Conheceremos a Catedral 
mais antiga de México, representativa da época do Virreinato.  Continuaremos nossa viagem pelos sinuosos 
caminhos da Sierra Madre Ocidental até chegar a pintoresca Cidade Colonial de Taxco, conhecida como a Ci-
dade da Prata.  Visitaremos a famosa igreja de Santa Prisca, que dizem foi construída com a prata de Taxco.  
Tempo livre para visitar lojas de prata, caminhar por suas ruas e praças. Acomodação em Taxco. (10 horas) 
05º Dia—Taxco/Acapulco 
Saída pela Serra Madre para o tradicional centro turístico de Acapulco. Chegada e acomodação.  
06º Dia—Acapulco 
Visita da cidade, seus principais atrativos e belas vistas panorâmicas para suas fotografías.  30 minutos de 
compras e também incluimos o famoso show dos clavadistas de La Quebrada desde "La Terraza". Tarde livre. 
07º Dia—Acapulco 
Dia livre para curtir as praias. 
08º Dias—Acapulco 
Na hora combinada, traslado ao aeroporto.  

Acapulco 

´MÉXICO, ROTA DO SOL 


