
Visite os principais pontos de interesse dessa região e conheça 
povoados e locais históricos nesse encantador passeio de 11 
dias por 11 cidades mexicanas. Com saídas garantidas todas as 
quintas-feiras de 2020. Consulte as nossas opções de extensão 
pré e pós tour e também os nossos passeios opcionais. 

Arco Iris Mexicano 
México 

Cidade do México 

Guanajuato 

Acapulco 

ROTEIRO 11 DIAS 10 NOITES 
1º DIA |  BRASIL . CIDADE DO MÉXICO 
Apresentação no aeroporto de sua cidade de 
origem com destino ao aeroporto 
internacional mais próximo para embarque 
com destino a Cidade do México. Noite a 
Bordo. 

2º DIA |  CIDADE DO MÉXICO 
Na chegada, recepção e traslado ao hotel 
previamente reservado. Restante do dia livre 
para atividades pessoais e primeiros contatos 
com a cidade do México e com o seu hotel. 
Pernoite. 

3º DIA | CIDADE DO MÉXICO 
Café da manhã no hotel. Pela manhã, saída 
para realizar visita pela cidade percorrendo 
os pontos de maior interesse como a Praça 
da Constituição ou Zócalo, rodeada por 
edifícios de grande valor arquitetônico, 
artístico e histórico. O Palácio Nacional, que 
atualmente serve de residência oficial aos 
Presidentes, o edifício da Corte Suprema, a 
Catedral Metropolitana, cuja construção 
durou três séculos, o Templo Maior Asteca 
(exterior), recentemente redescoberto, a 
Praça das três culturas, Polanco; o camelô de 
Tlatelolco, o Parque de Chapultepec, as 
principais avenidas, monumentos, zonas 
residenciais e comerciais. Continuamos para 
a zona arqueológica de San Juan de 
Teotihuacan, a misteriosa cidade dos deuses. 

Saídas às Quintas 

05º DIA | CIDADE DO MÉXICO. TULA. 
QUERÉTARO. SAN MIGUEL DE 
ALLENDE 
Café da manhã no hotel. Saída para a 
Tula, cidade tolteca que floresceu 
entre os anos de 900 e 1200, para 
apreciar as pirâmides e os Atlantes. 
Continuação em direção a Querétaro, 
conhecida como a “Peróla do Baijo”, 
cidade que foi importante durante a 
luta pela independência e que hoje é 
considerada Patrimônio da 
Humanidade. Visita panorâmica para  

apreciar os edifícios de estilo barroco 
no centro histórico. Almoço incluído 
em restaurante local e continuação 
para San Miguel de Allende. Na 
chegada vista panorâmica da cidade 
contemplando suas belas mansões 
virreináis e a Catedral de estilo 
Neogótico. Noite livre para jantar no 
centro histórico e desfrutar do 
ambiente noturno da cidade. 
Pernoite. 

 Almoço (incluído). Saída pra conhecer 
a Pirâmide gigante do Sol, construída 
no século primeiro, a Pirâmide da Lua, 
construída no século II. A Avenida dos 
Mortos, a Cidadela com o Templo de 
Quetzacóatl o Palácio das Borboletas. 
Retorno à cidade para conhecer a 
Basílica de Guadalupe. Pernoite.  

04º DIA | CIDADE DO MÉXICO 
Café da manhã no hotel. Dia livre para 
atividades pessoais. Sugerimos visitar 
o Museu de Antropologia o qual estão 
representadas distintas culturas pré-
hispânicas que habitaram no solo 
mexicano. Outra opção seria passear 
em Xochimilco. Pernoite. 

06º DIA | SAN MIGUEL DE ALLENDE. 
ATOTONILCO. DOLORES HIDALGO. 
GUANAJUATO 
Café da manhã no hotel. Saída com 
destino a Guanajuato, passando pelo 
povoado de Atotonilco para visitar a 
Capela Construída no século XVI, que 
nas paredes está plasmado o encontro 
e a fusão da Cultura Europeia e Pré-
Colombiana. Neste mesmo local se 
reuniram as tropas insurgentes 
visando formar a Bandeira que 
levavam de estandarte e que portava 
a imagem da Virgem da Guadalupe, 
durante a Guerra da Independência e 
que é de grande importância para seu 
povo. Seguindo o passeio até Dolores 
Hidalgo, cidade que é considerada o 
berço da Independência mexicana e 



Os cidadãos brasileiros não precisam de visto para viajar ao México até por 180 dias, quando o motivo da viagem seja para realizar atividades 
turísticas, de negócios, trânsito, esportivas sem remuneração, e qualquer outra atividade não remunerada. 
Recomenda-se que seu passaporte esteja com validade mínima de 6 meses antes de começar a viagem. 
Brasileiros precisam, sim, de visto para períodos mais longos ou para realizar algumas atividades no México. Saiba mais sobre esses vistos clicando 
aqui: https://embamex2.sre.gob.mx/brasil/index.php/servicios-consulares/visas 

DOCUMENTAÇÃO 

• A idade limítrofe para a validação do seguro incluído nesta programação é de até 75 anos.  
• Base mínima de dois passageiros viajando juntos. 
• Parte aérea necessária para este circuito: Brasil / Cidade do México / Acapulco / Brasil.  
• Serviços não bloqueados, preços sujeitos a alteração sem prévio aviso. 
• As acomodações triplas são com duas camas queen; não se garante cama extra. 
• Algumas datas estão sujeitas a reconfirmação devido a período da “Formula1”. 

NOTAS IMPORTANTES 

• Taxas aeroportuárias de qualquer natureza (de embarque, excesso de bagagem, combustível, segurança, taxa de imigração, taxa de embarque no 
retorno em Cidade do México etc.);  
• Alimentação de qualquer espécie, que não esteja claramente citada como incluído no pacote.  
• Despesas de caráter pessoal, como: passeios, telefonemas, lavanderia, frigobar, Passeios opcionais, etc. Ou seja, nenhum item que não esteja 
claramente citado como incluído na programação;  
• Nenhum trecho aéreo;  

NOSSOS PREÇOS NÃO INCLUEM 

FIM DOS NOSSOS SERVIÇOS 

NOSSOS PREÇOS INCLUEM 
09 noites de hospedagem com café da manhã e impostos incluídos na categoria escolhida; 
03 almoços conforme descritos no roteiro; 
Traslados regulares de chegada e saída conforme descritos no roteiro; 
Visitas e passeios conforme descrito no roteiro com guia local e entradas as zonas arqueológicas e monumentos citados no itinerário; 
Ingressos a: Teotihuacan, Tula, teleférico no Pipila, Teatro Juarez, Museu Virreinal do Tepotzotlán; 
Gorjetas para garçons nos restaurantes; 
Gorjetas a maleteiros (1 mala por pessoa); 
01 garrafa de ½ litro de água por pessoa durante a excursão; 
Seguro saúde Coris Total com cobertura de até U$ 60.000,00 para o período da viagem; 
Seguro saúde Plus Reason de cancelamento de viagem por motivo de doença com cobertura de até U$ 2.000,00; 

onde se encontra o túmulo do cantor e 
compositor mexicano Alfredo Jiménez. Chegada 
em Guanajuato pela tarde, cidade também 
considerada Patrimônio da Humanidade. Visita 
aos principais pontos turísticos como: 
Monumento do Pipila, o Teatro Juarez, o Jardim 
da União, a Praça do baratilho, a Universidade, 
o Mercado Hidalgo entre outros. Acomodação 
em hotel previamente reservado e logo após, 
saída em direção à área Cêntrica para ver a 
cidade iluminada. Tempo livre para jantar. 
Pernoite. 

09º DIA | TAXCO . ACAPULCO 
Após café da manhã no hotel, saída pela 
serra Mãe até o tradicional centro 
turístico de Acapulco. Chegada e 
hospedagem. Restante do dia livre para 
curtir a cidade. Pernoite. 

08º DIA | CIDADE DO MÉXICO . 
CUERNAVACA . TAXCO 
Após café da manhã no hotel, saída pela 
serra Mãe até o tradicional centro 
turístico de Acapulco. Chegada e 
hospedagem. Restante do dia livre para 
curtir a cidade. visitar a romântica e 
atmosférica cidade residencial de 
Cuernavaca, também chamada de 
“cidade da eterna primavera”. Visita ao 
Palácio de Cortes, parte externa e a 
Catedral mais antiga do México. 
Continuação até a cidade de Taxco para 
visitar a igreja de Santa Prisca em estilo 
barroco, a Praça Borda, o Palácio 
Municipal e as lojas de prataria.  

PREÇOS POR PESSOA EM DÓLARES AMERICANOS | Somente parte terrestre 

HOTEL PREVISTO 
CATEGORIA PRIMEIRA 

PERÍODO 
2020 

PREÇO 

Individual Duplo Triplo 

Hotel Casablanca – Cidade do México | Império de Angeles 
– San Miguel de Allende | Holiday Inn Express - Guanajuato 

Monte Taxco – Taxco | El Cano – Acapulco 

03JAN2020 a 
11DEZ2020 

USD 1899 USD 1365 USD 1280 

FORMA DE PAGAMENTO: 
* Pagamento a vista concedemos desconto de 10% e o pagamento deverá ser realizado em reais ao cambio do dia através de TED ou DOC; 

* Consideramos pagamento parcelado sendo entrada de 30% e o saldo em até 9 x nos cartões de crédito visa ou Mastercard. 

07º DIA | GUANAJUATO . TEPOTZOTLÁN . 
CIDADE DO MÉXICO 
Café da manhã no hotel. Saída para 
Tepotzotlan para visitar sua igreja barroca, que 
hoje é museu virreinal e sua bonita população. 
Pela tarde, continuação da 

11º DIA | ACAPULCO . BRASIL 
Café da manhã no hotel. Em horário 
adequado, traslado ao aeroporto para 
procedimento de embarque com 
destino a sua cidade de origem no 
Brasil. 

10º DIA | ACAPULCO 
Café da manhã no hotel. Dia livre para 
atividades pessoais. pernoite. 

Almoço incluído em restaurante 
próximo ao Zócalo e acomodação no 
hotel. Pernoite. 

viagem até a Cidade do Mexico. 
Chegada no final da tarde. Pernoite. 


