Viagem em grupo com guia brasileiro

• MÉXICO COLONIAL NA CELEBRAÇÃO DE LOS MUERTOS •
13 noites
• 2 6 d e o u t ub ro a 08 de novem bro de 2022 •
26 de Outubro de 2022 - Quarta-feira
BRASIL / CIDADE DO MÉXICO
Chegada ao Aeroporto Internacional da Cidade do
México, recepção pelo guia local e traslado ao Hotel
Hampton Inn & Suites (ou similar). Chegada no hotel
para check in. Pernoite no hotel.
27 de Outubro de 2022 - Quinta-feira
CIDADE DO MÉXICO
Café da manhã no hotel. Dia livre para atividades
pessoais. Pernoite no Hotel Hampton Inn & Suite. As
atividades aqui são muitas! O coordenador brasileiro
estará disponível para oferecer as melhores opções
para o grupo!
28 de Outubro de 2022 - Sexta-feira
CIDADE DO MÉXICO
Café da manhã no hotel. Saída para visitar o
Zócalo, o Palácio Nacional, para admirar os murais
de Diego Rivera nos quais os eventos históricos
mais relevantes foram capturados. Veremos as
ruínas do que foi o principal templo dos astecas
e a Catedral Metropolitana. Vamos levá-lo para a
histórica floresta de Chapultepec cercada por áreas
residenciais como Las Lomas, onde se encontram
as residências de artistas famosos. Pernoite no
Hotel Hampton Inn & Suites.

29 de Outubro de 2022 - Sábado
CIDADE DO MÉXICO / TEPOTZOTLÁN /
QUERETARO
Café da manhã no hotel. Partida rumo ao pueblo
mágico de Tepotzotlán para visitar esta pitoresca
cidade e ver o famoso templo de San Francisco
Javier, localizado neste magnífico mosteiro,
onde visitaremos o mais importante museu de
arte religiosa colonial que existe no México.
Continuação para Querétaro, uma bela cidade
colonial. Passeio panorâmico onde visitaremos:
O Aqueduto, Mirador, Plaza de la Independencia
(Palácio do Governo e Casa López de Ecala), Casa
e Plaza de la Corregidora, Teatro de la República,
Casa de la Marquesa, Templos de Sta. Clara e San
Agustín, Casa de los Perros. Chegada no Hotel
Doña Urraca (ou similar) e Pernoite.

•

30 de Outubro de 2022 - Domingo
QUERETARO
/
PEÑA
DE
BERNAL
/
TEQUISQUIAPAN / QUERETARO
Café da manhã no hotel. Visitaremos a mágica
cidade de Bernal e sua majestosa rocha, o terceiro
maior monólito do planeta, um espaço onde
sentiremos uma ótima energia! Teremos tempo
livre para fazer compras. Depois visitaremos um
espaço subterrâneo na Finca de Vino Freixenet
onde aprenderemos o processo de fabricação
do vinho e poderemos degustá-lo. Terminaremos
nosso dia no pueblo mágico de Tequisquiapan,
onde teremos tempo para almoçar. Almoço (sem
bebidas). Retorno ao Hotel Doña Urraca e pernoite.

31 de Outubro de 2022 - Segunda-feira
QUERETARO / SAN MIGUEL DE ALLENDE
Café da manhã no hotel. Partimos para San
Miguel de Allende. Tempo para conhecer esta
pacata cidade onde viveu o grande comediante
“Cantinflas” e residência de artistas e intelectuais.
A Paróquia de São Miguel Arcanjo, a Capela da
Santa Casa, a Igreja de São Francisco e a Casa e
Instituto Allende destacam-se como pontos de
interesse. Chegada no hotel, check in. Pernoite no
Hotel Casa Primavera (ou similar).

01 de Novembro de 2022 - Terça-feira
SAN MIGUEL DE ALLENDE - CELEBRAÇÃO DO
DIA DE LOS MUERTOS!
Café da manhã no hotel. Em San Miguel de Allende
esta tradição é apreciada com música e pratos
típicos. Altares coloridos são colocados nas ruas

que circundam o jardim principal, bem como
em igrejas, hotéis, restaurantes e algumas lojas.
Milhares de fotografias poderão ser tiradas! Os
membros da comunidade de San Miguel realizam
um desfile muito original; diversas pessoas vestidas
de Catrinas e Catrines saem para passear à noite
pelo Jardim Principal distribuindo doces para as
crianças. Estes dias são caracterizados pelo cheiro
de incenso, oferendas dos altares, calaveritas
(caveiras de caramelo), flores cempasúchil, velas,
orações e músicas que acompanham os dançarinos
de danças pré-hispânicas. No final do passeio
retorno ao Hotel Casa Primavera e pernoite.

02 de Novembro de 2022 - Quarta-feira
SAN MIGUEL DE ALLENDE / GUANAJUATO
Café da manhã no hotel. Partida para Guanajuato
para conhecer esta bela cidade, cheia de becos e
praças, que nos oferece lugares tão interessantes
como a Universidade, o Teatro Juárez, o beco do
Beijo, a casa-museu do muralista Diego Rivera,
marido de Frida Kahlo. Suas ruas e avenidas
subterrâneas são únicas no país. Check in e pernoite
no Hotel Edelmira (ou similar).

03 de Novembro de 2022 - Quinta-feira
GUANAJUATO / ZACATECAS
Café da manhã no hotel. Pela manhã saída
para Zacatecas em uma estrada de 300 km
(aproximadamente 4 horas). Zacatecas, uma bela
cidade declarada Patrimônio da Humanidade com
belas fachadas esculpidas em pedra rosa, cuja
catedral é um exemplo do barroco mexicano. O
Museu Rafael Coronel, na cidade de Zacatecas,
abriga inestimáveis coleções de arte popular

mexicana, mas sem dúvida seu Salão das
Máscaras é o mais impressionante. Check in
e pernoite no Hotel Emporio Zacatecas (ou
similar).
04 de Novembro de 2022 - Sexta-feira
ZACATECAS / LA QUEMADA E JEREZ / CIDADE
DO MÉXICO
Café da manhã no hotel. Hoje faremos um tour
a La Quemada e Jerez. Inicialmente visitaremos
esta zona arqueológica assim chamada devido a
um incêndio. Supõe-se que este lugar poderia ter
sido o lendário Chicomoztoc, a capital de todos
os grupos indígenas estabelecidos ao norte do
Rio Grande Santiago. Em nossa segunda parada
visitaremos seu parque, admiraremos o teatro
e visitaremos a casa/museu do poeta Ramón
Velarde (autor do poema “Suave Patria”).
Retorno à cidade de Zacatecas. No horário
indicado, traslado ao aeroporto de Zacatecas
para embarque com destino à Cidade do México.
Chegada e recepção no aeroporto. Traslado ao
Hotel Galeria Plaza (ou similar).
05 de Novembro de 2022 - Sábado
CIDADE DO MÉXICO / XOCHIMILCO /
COYOACAN / MUSEU FRIDA KAHLO
Café da manhã no hotel. Atravessaremos a
cidade para chegar a Ciudad Universitaria onde
veremos a biblioteca, a torre da reitoria e o
estádio olímpico. Mais tarde, continuaremos
a Xochimilco para embarcar em uma trajinera,
que nos levará por seus canais. Mais tarde,
visitaremos a antiga Cidade de Coyoacán, agora
parte da grande cidade do México que nos
fascina por sua grande herança de arquitetura
colonial e cor. Continuação para o Museu Frida
Kahlo: a casa onde a artista morava com o
marido Diego Rivera. Tempo livre para passear
pela Plaza Hidalgo e desfrutar dos cafés ou
visitar o mercado popular deste bairro. Retorno
e pernoite no Hotel Galeria Plaza.

06 de Novembro de 2022 - Domingo
CIDADE DO MÉXICO / OAXACA
Café da manhã no hotel. No horário indicado,
traslado ao Aeroporto Internacional da Cidade
do México para embarque com destino à Oaxaca.
Chegada, recepção e traslado ao seu hotel. Check
in e Pernoite no Hotel Quinta Real (ou similar).

07 de Novembro de 2022 - Segunda-feira
OAXACA / MONTE ALBAN / OAXACA
Café da manhã no hotel. A cidade de Oaxaca está
localizada no coração de um amplo vale cercado
por uma majestosa cordilheira, onde você pode
visitar os monumentos mais importantes da
época colonial, como a Praça Principal (zócalo):
bela praça com pórticos; a Catedral: construção
baixa e sólida que devido a problemas estruturais,
teve sucessivos períodos de construção e uma
infinidade de formas ornamentais de estilo
barroco; o mercado Benito Juárez: vitrine da
culinária oaxaca, a interessante variedade de
produtos confere uma primorosa mistura de
cores e aromas. O artesanato da região (têxtil,
cerâmica, couro) também pode ser encontrado
aqui. Impressionante e majestoso complexo
arquitetônico da cultura zapoteca fundado
aproximadamente 600 anos A.C. A cidade teve
vários períodos de construção e por volta do
ano 500 D.C. atinge o seu esplendor máximo,
cobrindo uma área de 6,5 km2. Do alto de uma

montanha vigiavam os amplos vales e exerciam
todo o poder político, econômico e religioso
daquela extraordinária comunidade indígena, que
alcançou notáveis avanços nos diversos campos
da ciência e da arte (arquitetura, astronomia,
medicina, engenharia , etc). O observatório
astronómico, o campo de baile, o palácio, as
estelas esculpidas dos bailarinos, os túmulos 7 e
104 na plataforma sul são algumas das edifícações
mais notáveis deste complexo. Retorno e pernoite
no Hotel Quinta Real.
08 de Novembro de 2022 - Terça-feira
OAXACA / BRASIL
No horário indicado, traslado ao Aeroporto
Internacional de Oaxaca para embarque em seu
voo com destino ao Brasil (com conexões). Fim
de nossos serviços.
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
30% de entrada + saldo em 10x sem juros em
cartão de crédito ou boleto bancário.
HOTELARIA
• 3 noites na Cidade do México no Hampton Inn
& Suites (ou similar) com café da manhã;
• 2 noites em Querétaro no Hotel Doña Urraca
(ou similar) com café da manhã;
• 2 noites em San Miguel de Allende no Hotel
Casa Primavera (ou similar) com café da manhã;
• 1 noite em Guanajuato no Edelmira Hotel
Boutique (ou similar) com café da manhã;
• 1 noite em Zacatecas no Hotel Emporio
Zacatecas (ou similar) com café da manhã;
• 2 noites na Cidade do México no Galeria Plaza
(ou similar) com café da manhã;
• 2 noites em Oaxaca no Hotel Quinta Real (ou
similar) com café da manhã;
ESTÃO INCLUÍDOS NO PREÇO DO TOUR
• Acomodação em quarto duplo (ou individual,
com acréscimo) com café da manhã diário;
• Taxas de entrada / ingressos mencionados no
programa.
• 3 almoços incluídos, sem bebidas (conforme
programação);
• Seguro Viagem - Consultar suplemento para
passageiros com mais de 65 anos.
• Acompanhamento por Guia Brasileiro durante
a parte terrestre da excursão;
IMPORTANTE: O Guia Brasileiro acompanha
o grupo caso tenha um número mínimo de

passageiros.
• Traslados e passeios com guia falando
português ou espanhol;
• Todos os traslados segundo o itinerário;
• Visitas mencionadas no roteiro;
• Impostos locais e de hotéis.
VALOR DA PARTE TERRESTRE POR PASSAGEIRO
EM DUPLO

SUPLEMENTO SINGLE

USD 3.640,00

USD 1.328,00

AÉREO SUGERIDO
AV 260 // (26 OUT) // GIG - BOG // 07h25 - 11h45
AV 022 // (26 OUT) // BOG - MEX // 13h25 - 18h10
AM 2647 // (04 NOV) // ZCL - MEX // 19h28 - 20h45
H18426 // (06 NOV) // MEX - OAX // 10h37 - 11h39
AM2407 // (08 NOV) // OAX - MEX // 06h42 - 07h55
AV 073 // (08 NOV) // MEX - BOG // 13h50 - 19h25
AV 261 // (08 NOV) // BOG - GIG // 22h35 - 07h05
Valor por passageiro em classe econômica com
1 bagagem incluída: A partir de 1.010,00 USD +
320,00 USD (Taxas de embarque)
CONSULTE EMBARQUE
AEROPORTOS.

DESDE

OUTROS

– IMPORTANTE: Traslados aeroporto/ hotel/
aeroporto incluídos apenas para aqueles que
embarcarem nos voos sugeridos para o grupo
(acima). Passageiros que optarem por voos
diferente dos acima não terão direito a traslados,
que poderão ser adquiridos separadamente.
NÃO ESTÃO INCLUÍDOS NO PREÇO DO TOUR
• Vistos de Turismo para portadores de
passaporte emitido por países para os quais o
mesmo é necessário;
• Suplemento para Seguro Viagem Senior: USD
50,00
• Refeições não mencionadas no programa;
• Bebidas durante as refeições incluídas no
programa;
• Licença para fotografar e/ou filmar em áreas
públicas e/ou privadas sempre que necessária;
• Despesas de caráter pessoal, tais como
bebidas, souvenires, lavanderia, gorjetas etc;
• Perdas ou despesas devido a imprevistos, como
cancelamento de voos e ferries, doença, acidentes,
bloqueios de estradas, intempéries, etc;
• Qualquer item não expressamente mencionado
como incluso.

CONDIÇÕES DE CANCELAMENTO
– A mais de 30 dias do início da excursão;
retenção de 10% do valor da Parte Terrestre
– Entre 30 e 21 dias do início da excursão;
retenção de 20% do valor da Parte Terrestre
– A menos de 21 dias do início da excursão;
retenção de percentuais superiores aos
acima referidos, desde que correspondentes
a gastos efetivamente comprovados pela
agência perante a EMBRATUR, efetuados em
decorrência da desistência do usuário.
CONSULTE SEU AGENTE DE VIAGENS.

