14/05/2020

Taxco

ROTA DO SOL
Cidade do México - Cuernavaca - Taxco - Acapulco
Saída: Diária
07 noites incluindo:, parte terrestre:
03 noites na Cidade do México, 01 noite em Taxco e 03 noites em Acapulco, na categoria escolhida com café da manhã
02 almoços
Gorjetas aos carregadores nos aeroportos e garçons nos restaurantes
Traslados de chegada na Cidade do México e partida em Acapulco.
Visitas conforme itinerário
01 mala por pessoa durante circuito
Seguro viagem April Vip 60
Ingressos para os sítios arqueológicos e monumentos incluídos no programa.
01 garrafa de água (1/2 litro) por dia de excursão e por pessoa

Hotéis Previstos:
Categoria

México

Taxco

Acapulco

Tur Sup

Regente

Monte Taxco

Elcano

Primeira

Royal Reforma

Monte Taxco

Emporio

Prim Sup

Galeria Plaza

Monte Taxco

HS Hotsson

Hotéis

DBL

TPL

CHD

SGL

Validade 2020

Turística Superior

709

627

306

989

Jan a 16 Dec

Primeira

913

818

306

1377

Jan a 17 Dec

Primeira Superior

885

847

316

1320

Jan a 11 Dec

Valor do Single calculado viajando com outras pessoas, se viajar sozinho, consulte acréscimo.
Triplo = 02 camas, não tem cama extra.
CHD = 03 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$32.
Preços não são válidos para Feriados e Congressos.

Descritivo do programa, clique aqui

14/05/2020

Acapulco

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 pela 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, cuja construção durou três séculos; o Templo Maior Asteca (exterior); o Parque de Chapultepec; as principais avenidas, monumentos, áreas residenciais e comerciais. Finalizamos com uma breve visita ao Museu de Antropologia, um dos mais famosos do mundo
pelas peças pré-colombianas que aí se exibem (visitaremos a sala Asteca). Tarde livre na qual é recomendável visitar o Museu do Templo
Maior Asteca, ou continuar por conta própria a visita ao Museu de Antropologia.
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
Pela manhã: Visita à Praça das Três Culturas, que foi para os Astecas o mercado mais importante de seu Império, onde se conseguia grande
variedade de produtos que chegavam de todos os quatro cantos de seu vasto território. O camelô de Tlatelolco. Continuamos nossa
excursão ao Sítio Arqueológico de San Juan Teotihuacán, a misteriosa cidade dos deuses, 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 Quetzacoatl e o
Palácio das Borboletas. Almoço Buffet. Ao retornar à cidade, visita à moderna Basílica de Guadalupe. Resto da tarde livre.
04º Dia—Cidade do México/Cuernavaca/Taxco
Saída pela manhã para a cidade residencial de CUERNAVACA, de romântica atmosfera-, chamada “Cidade da Eterna Primavera”, para conhecer o Palácio de Cortés (exterior) e a Catedral mais antiga do México. Logo à continuação, a bela cidade mineira de Taxco, para visitar a
Igreja de Santa Prisca, suas estreitas ruas coloniais, a Praça da Borda, o Palácio Municipal e as lojas de prataria. Almoço (Incluído) num restaurante perto do zócalo. traslado ao hotel. Acomodação
05º Dia—Taxco/Acapulco
Saída pela Serra Madre para o tradicional centro turístico de Acapulco. Chegada e Acomodação.
06º Dia—Acapulco
Às 10 da manhã, iniciamos nosso passeio panorâmico para percorrer a orla pela Avenida Miguel Alemão; vista panorâmica das baías de
Acapulco, as Brisas, Porto Marqués e área de Acapulco Diamante, continuamos nossa visita passando pelo Parque Papagaio, a praça principal e o Acapulco Tradicional, área pela qual Acapulco se fez famosa nos anos 50, para finalmente assistir ao espetáculo dos cravadistas na
Quebrada, os quais arriscam suas vidas se jogando ao mar. (Ingresso ao terraço público incluído). Tarde livre.
07º Dia—Acapulco
Dia livre para curtir as praias.
08º Dias—Acapulco
Na hora combinada, traslado ao aeroporto.

