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México 

Cultural 

Saída: 03/09/2020 

Período: 03 a 12/09/2020 

Duração: 10 dias e 09 noites 

ROTEIRO 
 

DIA 01 (03/09) – PORTO ALEGRE / CIDADE DO MÉXICO 
As 22h30 encontro no aeroporto Salgado Filho para embarque no voo com destino a 
Cidade do México. Chegada no aeroporto MEX (voo CM 148 as 11h41). Traslado ao hotel. 
Alojamento e resto do dia livre. 
  
DIA 02 (04/09) – CIDADE DO MÉXICO (Cidade, Teotihuacán e Basílica de Guadalupe) 
Café da manhã buffet. Saída para conhecer a cidade do México em que se destacam a 
Praça da Constituição ou Zócalo, rodeada por edifícios de grande valor arquitetônico, 
artístico e histórico; como o Palácio Nacional, com os murais de Diego Rivera; a Catedral 
Metropolitana e o Templo Mayor Asteca (exterior). Se terá uma visita das principais 
avenidas com seus monumentos. Continuamos com uma visita a Praça das Três Culturas, 
localizada em Tlatelolco. Esta foi para os Astecas o mercado mais importante de seu 
império, pois se podia conseguir grande variedade de produtos. Continuamos nossa 
excursão a zona arqueológica de TEOTIHUACÁN, a misteriosa cidade dos deuses, onde 
conheceremos 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 Quetzalcóatl 
e o Palácio das Mariposas. Almoço Buffet. De regresso a cidade, se visita a moderna 
Basílica de Guadalupe. Resto da tarde livre. (a visita dos murais que se encontram no 
Palácio Nacional, não se garante devido a que em ocasiões permanece fechado por 
eventos políticos ou de alguma outra índole. Esta visita é possível de acordo com a 
disponibilidade). 
  
DIA 03 (05/09) – CIDADE DO MÉXICO – TULA – QUERÉTARO – SAN MIGUEL DE ALLENDE 
Café da manhã buffet. Saída para TULA, a cidade tolteca que floresceu entre os anos 900 
e 1200, onde poderemos apreciar suas pirâmides e os Atlantes. Saída para QUERETARO, a 
"Pérola do Bajío". Cidade muito importante durante a luta pela Independência, hoje 
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considerada como Patrimônio da Humanidade. Visita da cidade para apreciar seus 
numerosos edifícios estilo barroco, que datam dos séculos XVII e XVIII, localizados no 
centro histórico. Almoço. Continuação para SAN MIGUEL DE ALLENDE. Visita da cidade, 
onde destacam suas belas mansões e virreinales e a Catedral de estilo Neogótico. Tempo 
livre para desfrutar do ambiente noturno e jantar (não incluído) no Centro Histórico. 
Traslado ao hotel e Alojamento. 
  
DIA 04 (06/09) – SAN MIGUEL DE ALLENDE – ATOTONILCO – DOLORES HIDALGO – 
GUANAJUATO 
Café da manhã americano. Saída a GUANAJUATO, passando pelo povoado de ATOTONILCO 
para visitar sua Capela construída no século XVI e em cujos tetos e paredes está plasmado 
o encontro e fusão da cultura europeia e pré-hispânica. E de particular importância este 
lugar, já que ao iniciar a Guerra da Independência aqui se reuniram as tropas insurgentes a 
fim de formar a bandeira que levavam de estandarte e que portava a imagem da Virgem 
de Guadalupe. Continuação até DOLORES HIDALGO, cidade berço da Independência 
mexicana e onde está a tumba do famoso cantautor mexicano José Alfredo Jiménez. A 
última hora da tarde, chegaremos a GUANAJUATO, Visita da cidade que é patrimônio da 
Humanidade, para ver o Monumento de Pípila, o Teatro Juárez, o Jardim da União, a Praça 
de Baratillo, a Universidade, o Mercado Hidalgo, o Callejón do beijo e a Alhóndiga de 
Granaditas. Tempo livre na área central para desfrutar da cidade iluminada pela noite e 
jantar (não incluído). Traslado ao hotel e alojamento. 
 
DIA 05 (07/09) – GUANAJUATO – TEPOTZOTLAN – CIDADE DO MÉXICO 
Café da manhã buffet express. Saída a TEPOTZOTLAN para um breve percurso deste belo 
povoado com sua Igreja de estilo Barroco (hoje Museu Virreinal). A tarde, continuamos a 
Cidade do México. Chegada aproximada as 17:00 horas. 
  
DIA 06 (08/09) – CIDADE DO MÉXICO – CUERNAVACA – TAXCO 
Café da manhã buffet. Saída pela manhã para a cidade residencial de CUERNAVACA –de 
romântica atmosfera, chamada também como “Cidade da Eterna Primavera”. 
Conheceremos o Palácio de Cortés (exterior) e a Catedral mais antiga do México. Em 
seguida, continuaremos a bela cidade mineira de TAXCO, para visitar a Igreja de Santa 
Prisca (de estilo Barroco), suas estreitas ruazinhas coloniais, a Praça Borda, o Palácio 
Municipal e as lojas de prataria. Almoço (incluído em um restaurante próximo ao zócalo). 
Alojamento no hotel. 
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DIA 07 (09/09) – TAXCO – ACAPULCO 
Café da manhã americano. Saída por Sierra Madre até o tradicional centro turístico de 
Acapulco. Chegada e alojamento. 
  
DIA 08 (10/09) – ACAPULCO 
Café da manhã americano. Dia livre para desfrutas das praias. 
  
DIA 09 (11/09) – ACAPULCO - CIDADE DO MÉXICO 
Café da manhã buffet. Saída para a cidade do México. Chegada e alojamento. 
 
DIA 10 (12/09) – CIDADE DO MÉXICO 
CCafé da manhã buffet. Saída para a cidade do México. Chegada e alojamento. 
 

O Pacote Inclui: 
 

- Passagem aérea desde Porto Alegre com 01 mala de 23kg 
- Transporte em ônibus de turismo com ar condicionado; 
- Guia acompanhante em idioma Português (Exceto no 10o. dia que é assistência em 
espanhol); 
- 09 noites de hotel com café da manhã e impostos; 
- Gorjetas a camareiras e porteiros; 
- Entradas: Z.A. Teotihuacán, Z.A. Tula, Funicular, Mina San Cayetano, Teatro Juárez, y 
Museo del Virreinato; 
- 03 Almoços: Teotihuacán , Querétaro e Taxco (não inclui bebidas); 
- 01 garrafa de água de ½ Lt. por passageiro por dia de visita guiada. 
- Seguro Viagem 
- Acompanhamento da Operadora para o mínimo de 16 pessoas 
- Kit Viagem da Operadora 
 

HOTÉIS PREVISTOS OU 
SIMILARES 

  
CIDADE DO MÉXICO 
- Casa Blanca 
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 SAN MIGUEL DE ALLENDE 
- Imperio de Angeles 
 
GUANAJUATO 
- Holiday Inn Exp Gto 
 
TAXCO 
- Monte Taxco 
 
ACAPULCO 
- El Cano 
 

VOOS PREVISTOS 
 

COPA  03SET  POA – PANAMÁ   01:30 – 06:45 

COPA 03SET   PANAMÁ – CIDADE DO MÉXICO  07:42 - 11:41 

COPA  12SET  CIDADE DO MÉXICO – PANAMÁ   10:09 – 14:01 

COPA  12SET  PANAMÁ – POA    15:22 – 00:30 

 

Obs.: 

 
Os voos acima são apenas uma previsão. Por se tratar de uma promoção, os voos 
estão sujeitos a alterações. Na aquisição deste pacote promocional o passageiro 
fica ciente de que os voos só serão confirmados na entrega do voucher, não 
havendo a possibilidade de alterações. 
Franquia de bagagem a ser informada na entrega do voucher. Apresentação para 
embarque com no mínimo 03 horas de antecedência. 
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VALORES POR 
PESSOA 

VALOR POR PESSOA, EM APARTAMENTO DUPLO: A PARTIR DE R$ 9.342,00 + R$ 
956,00 DE TAXAS. 
 

OBS: Devido a constante variação tarifária dos bilhetes aéreos, os valores acima são 
referenciais e estão sujeitos a alteração conforme a data escolhida, bem como 
confirmação de disponibilidade para os hotéis e serviços mencionados. 

 

FORMA DE 
PAGAMENTO:  

À vista 5% desconto no dinheiro ou Cheque 
Cartão de Credito: entrada de 25% + taxas (depósito) e saldo em 09 parcelas sem 
juros. 
Boleto: entrada de 25% + taxas (depósito) + e saldo em 09 parcelas sem juros. 
Sendo que as 05 primeiras parcelas deverão ser pagas antes da data do 
embarque. 

 

INFORMAÇÕES 
ADICIONAIS 

- Valores por pessoa, sujeitos a alteração e à disponibilidade de lugares; 
- Documentação obrigatória para a viagem: Passaporte com validade mínima de 
06 meses e vacina da febre amarela com Certificado Internacional da ANVISA  
- Para o correto andamento da viagem, por motivo técnico ou força maior, a 
ordem dos programas poderá ser alterada a critério da empresa ou do 
acompanhante responsável pela excursão, sem prejuízo para o passageiro. 
 

 

  


