SLOW TRAVEL PELO MÉXICO COLONIAL
NA FESTA DO DIA DOS MORTOS
30 DE OUTUBRO, 2019
• O México durante as Celebrações do Dia dos Mortos, maior festa popular do
país. Uma experiência fantástica!
• 4 noites na Cidade do México. Programação completa incluindo a Casa-Museu de
Frida Kahlo, Basílica de Guadalupe, o aclamado Museu de Antropologia e muito mais!
• O melhor do México Colonial, incluindo a artística Guanajuato, e a charmosa San
Miguel Allende. Incluindo visita à Tepotzotléan e o famoso Museu Nacional del
Virreinato.
• 2 noites na lindíssima Zacatecas e 2 noites em Queretaro, Patrimônio da
Humanidade pela UNESCO.
• A tranquila San Cristobal de las Casas com sua arquitetura colonial única e
cultura indígena vibrantes. Incluindo visitas à San Juan Chamula e Zinacantán.
30 de outubro de 2019 - Quarta-feira
BRASIL
Apresentação no aeroporto de Guarulhos para embarque em voo para Cidade do
México. Importante: O voo para a Cidade do México sai necessariamente de São
Paulo. Passageiros saindo do Rio de Janeiro podem comprar o trecho nacional
separadamente.
31 de outubro de 2019 - Quinta-feira
CIDADE DO MÉXICO
Chegada na Cidade do México e tempo livre para café da manhã e descanso.
Teremos a oportunidade de conhecer o famoso Zócalo (ou Praça da Constituição) e
ver as principais atrações da Ciudad Vieja, como a Catedral, o Palácio Nacional, o
Palácio de Correos, Casa dos Azulejos e muito mais. Aproveite! Hospedagem no NH
Centro Historico (ou similar).
01 de novembro de 2019 - Sexta-feira
CIDADE DO MÉXICO
Saída para visita ao Museu Frida Kahlo, artista que é um dos principais ícones da cultura
mexicana. Após conhecer a casa onde Frida viveu ao lado de Diego Rivera, no bairro de
Coyoacan, teremos tempo livre para almoço. Na sequência, visita à San Andrés Mixquic,
famosa pelas comemorações do Dia dos Mortos. No Panteão da comunidade, grande
profusão de flores e oferendas. Pelas ruas, gente fantasiada de sacerdotes, bruxas,
demônios e caveiras, tudo com muito humor. Um grande privilégio, sem dúvida, poder
testemunhar esta celebração.

02 de novembro de 2019 - Sábado
CIDADE DO MÉXICO
Saída para visita de alguns bairros apaixonantes, como o bairro de Condessa, com suas
ruas repletas de bares descolados e animados. Bem próximo está Roma Norte, região
vizinha com um certo ar europeu e cheia de bons cafés e pequenos restaurantes. Já a
Zona Rosa, à beira da Avenida Paseo de la Reforma, tem ruas muito agitadas, bares e
um ar bem moderno! Ainda hoje, visita ao Museu de Antropologia, de fama mundial,
com acervo que conta a história do México desde as civilizações pré-hispânicas.
03 de novembro de 2019 - Domingo
CIDADE DO MÉXICO - TEPOTZOTLÉAN - MORELIA
Saída pela manhã em percurso rodoviário até Tepotzotléan, antigo assentamento
jesuíta. Vista ao Museu Nacional del Virreinato, onde destaca-se o Templo se São
Francisco Xavier, raro exemplar do Barroco Churrigueresco e Patrimônio da
Humanidade pela UNESCO. O interior da Catedral, todo dourado, é simplesmente
deslumbrante. Continuação e chegada em Morelia, uma cidade que se deteve no
tempo, com ruas tranquilas que testemunharam silenciosamente a história.
Hospedagem no Hotel Mision Catedral Morelia (ou similar).
04 de novembro de 2019 - Segunda-feira
MORELIA
O dia começa com visita ao centro histórico da cidade. Construídos com a pedra rosa
característica da região, seus monumentos manifestam a fusão magistral e eclética do
espírito medieval com elementos renascentistas, barrocos e neoclássicos, que hoje em
dia se erguem como ecos da época do vice-reinado. Sugerimos passeio OPCIONAL à
“Reserva de la Biósfera de la Mariposa Monarca” declarada Patrimônio da Humanidade
pela UNESCO em 2008, um dos locais de maior valor universal, considerado uma
herança para a humanidade.
05 de novembro de 2019 - Terça-feira
MORELIA - QUERÉTARO
Saída de Morelia com destino à Querétaro, considerada o berço da independência e
uma das principais protagonistas da história do México. Visita guiada incluindo a Plaza
de Armas, rodeada por prédios históricos, a Igreja de Santa Rosa del Viterbo e o
Jardin Zenea. Tarde livre. À noite a população da cidade, gente de todas as idades,
tradicionalmente se reúne para dançar em torno do coreto no Jardin Zenea.
Divertidíssimo! Hospedagem no Hotel Gran Hotel Queretaro (ou similar).
06 de novembro de 2019 - Quarta-feira
QUERÉTARO
Dia livre na encantadora Querétaro. A cidade conta com diversos pontos turísticos
únicos, como o Aqueduto, também conhecido como Arcos Queretanos. Para os
amantes de museus, as opções são muitas! Que tal visitar o Museu Regional,
localizado no ex-convento de San Francisco? A própria construção é belíssima e uma
das mais antigas da cidade. Outra opção é o Museu de Arte, localizado em uma das
construções coloniais mais bonitas da cidade. E para os amantes da gastronomia,

Querétaro é o local ideal para provar e se deliciar com diversos pratos típicos
mexicanos, como as “enchiladas queretanas”!
07 de novembro de 2019 - Quinta-feira
QUERÉTARO - SAN MIGUEL ALLENDE
Saída pela manhã em percurso rodoviário até San Miguel Allende. Chegada e
caminhada guiada por esta que é considerada uma das mais charmosas cidade em
todo país. Destaque para a arborizada praça do Zocalo, coração da cidade, a
Paróquia de São Miguel Arcanjo e toda efervescência das lojas e restaurantes do
centro histórico. Hospedagem no Hotel Casa Primavera (ou similar).
08 de novembro de 2019 - Sexta-feira
SAN MIGUEL ALLENDE
Dia livre em San Miguel Allende. Um privilégio ter um dia inteirinho em uma das
cidades consideradas mais bonitas do México. Sua beleza encantadora e seu
ambiente cosmopolita a torna um dos destinos favoritos para os amantes da arte.
Entre tudo o que há para visitar, destaca-se o patrimônio histórico e arquitetônico. Que
tal visitar a Parroquia de San Miguel Arcángel, que se transformou na identidade da
cidade? É um precioso templo do final do século. Outros lugares para conhecer em
San Miguel de Allende são o Mercado de Artesanías da cidade e a zona arqueológica
de Cañada la Virgen.
09 de novembro de 2019 - Sábado
SAN MIGUEL ALLENDE - GUANAJUATO
Saída em percurso rodoviário até Guanajuato. Chegada e passeio guiado incluindo o
Beco do Beijo e a Basílica de Nossa Senhora de Guanajuato. Visita ao interior do
belíssimo Teatro Juarez, verdadeira jóia da arquitetura. Tarde livre. À noite, vale a
pena juntar-se a uma das famosas Callejoneadas, espécie de serestas que percorrem
as ruas da cidade. Hospedagem no Hotel Posada Santa Fe (ou similar).
10 de novembro de 2019 - Domingo
GUANAJUATO
Dia livre em Guanajuato. Aqui, você encontrará belezas arquitetônicas em cada
esquina. Aprecie a arquitetura neo-hispana moderna e o estilo único da cidade!
Sugerimos explorar as ruas que ligam a cidade de maneira subterrânea, as ruas de
pedra em forma de labirinto, as cúpulas e os arcos de pedra. Não faltam opções para
passar o tempo nessa incrível cidade! Imperdível!
11 de novembro de 2019 - Segunda-feira
GUANAJUATO - SAN LUIS POTOSI - ZACATECAS
Saída em direção à San Luis Potosi. O belo e aconchegante centro histórico decorado
com pedras rosa, foi declarado Patrimônio Mundial da Humanidade pela UNESCO. No
coração da cidade que já foi a mais importante do norte do México durante o século
XVII, encontraremos construções virreinais e barrocas, mansões e igrejas neohispânicas. Continuação com destino à Zacatecas. Hospedagem no Hotel Emporio
Zacatecas (ou similar).

12 de novembro de 2019 - Terça-feira
ZACATECAS
Dia livre em Zacatecas. À tarde, o céu de Zacateca se ilumina com cores vivas logo
antes do pôr do sol, dando lugar às luzes artificiais que realçam cada detalhe dos seus
tesouros arquitetônicos e criam um contraste perfeito com o azul da noite. A cidade
que é tesouro colonial declarado Patrimônio da Humanidade, engloba magia, tradição
e charme.
13 de novembro de 2019 - Quarta-feira
ZACATECAS - SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS
Em horário a ser determinado, traslado ao aeroporto para embarque em voo com destino à
Tuxtla Gutiérrez. Chegada e continuação com destino à San Cristóbal de Las Casas, cidade
cheia de cor e calor. Hospedagem Hotel Mision Grand San Cristobal (ou similar).
14 de novembro de 2019 - Quinta-feira
SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS
Visita guiada nessa lindíssima cidade onde no final de qualquer rua, quase sempre há uma
montanha e névoa. San Cristóbal de Las Casas se eleva no meio do estado, acompanhado
por pinheiros e azinheiras. Você poderá adquirir peças esplêndidas de artesanato em jade e
âmbar, enquanto escuta os moradores locais falando suas línguas nativas. Suas
construções são exemplos do barroco, do plateresco e do neoclássico, como a Catedral de
San Cristóbal ou o Ex Convento de Santo Domingo de Guzmán. Seus produtos enchem de
cor os mercados e as praças. Imperdível!
15 de novembro de 2019 - Sexta-feira
SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS - SAN JUAN CHAMULA - ZINACANTÁN
Saída com destino à San Juan Chamula e Zinacantán, comunidades repletas de
misticismo.
Aqui teremos
a impressão de que o tempo parou. Imergiremos na cultura de
povoados pitorescos pertencentes à etnia tzotzil, onde é feito o intercâmbio de
produtos de âmbar desde os tempos pré-hispânicos. Retorno à San Cristobal de Las
Casas.
16 de novembro de 2019 - Sábado
SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS - CIDADE DO MÉXICO
Saída com destino à Tuxtla Gutiérrez para embarque em voo com destino à Cidade do
México. Chegada e tarde livre para descanso. Hospedagem no NH Centro Historico
(ou similar).
17 de novembro de 2019 - Domingo
CIDADE DO MÉXICO - BRASIL
Em horário a ser determinado, traslado ao aeroporto para embarque em voo com
destino ao Brasil.

PARTE TERRESTRE
POR PASSAGEIRO EM APTO DUPLO

3.931,00 USD

SUPLEMENTO APTO INDIVIDUAL

1.370,00 USD

TAXAS
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE

INCLUÍDO

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO (TERRESTRE)
30% de entrada + saldo em 10x sem juros em cartão ou boleto bancário.
PARTE AÉREA SUGERIDA (DESDE SÃO PAULO)
- LA8112
- LA8113

(30 OUT)
(17 NOV)

SÃO PAULO - CIDADE DO MÉXICO
CIDADE DO MÉXICO - SÃO PAULO

23:55 - 06:55
16:00 - 04:50

VALORES SOB CONSULTA
Sujeito à disponibilidade e alteração no valor da tarifa pela Cia Aérea.
CONSULTE DISPONIBILIDADE E VALOR DO ACRÉSCIMOS PARA EMBARQUE EM
OUTROS AEROPORTOS.
PARTE AÉREA SUGERIDA (DESDE RIO DE JANEIRO)
- LA3296
- LA8112
- LA8113
- LA4537

(30 OUT)
(30 OUT)
(17 NOV)
(18 NOV)

SANTOS DUMONT - GUARULHOS
SÃO PAULO - CIDADE DO MÉXICO
CIDADE DO MÉXICO - SÃO PAULO
GUARULHOS - GALEÃO

19:35 - 20:55
23:55 - 06:55
16:00 - 04:50
12:50 - 14:00

VALORES SOB CONSULTA
Sujeito à disponibilidade e alteração no valor da tarifa pela Cia Aérea.
CONSULTE DISPONIBILIDADE E VALOR DO ACRÉSCIMOS PARA EMBARQUE EM
OUTROS AEROPORTOS.
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO (AÉREO)
Em 04x sem juros em cartão no cartão de crédito. Taxas a vista com a 1a parcela.
ESTÃO INCLUÍDOS NO PREÇO DO TOUR
• Acomodação em quarto duplo (ou individual, com acréscimo) com café da manhã
diário;
• Trechos aéreos internos para os trechos: (1) Zacatecas - Tuxtla Gutiérrez; (2) Tuxtla
Gutiérrez - Cidade do México;
• Taxas de entrada / ingressos expressamente mencionados como incluído no
programa;

• Acompanhamento por Guia Brasileiro durante a parte terrestre da excursão;
• Traslados e passeios com guia falando português ou espanhol. Sempre que
necessário - e permitido - o Guia Brasileiro fará a tradução;
• Todos os traslados segundo o itinerário em veículos privativos;
• Serviço de maleteiros nos hotéis em que o mesmo é disponibilizado (1 mala por
pessoa);
• Seguro Viagem e Cancelamento EUROMAX (ou similar) - Cobertura até
55.000EUROS. Cobertura para cancelamento de viagem (conforme condições): até
6.000USD (**Esta opção é facultativa, ficando reservado ao cliente o direito de não
adquirir este Seguro – cujas respectivas coberturas e condições estão expressamente
previstas no pacote de viagem. O cliente poderá optar, caso seja do seu interesse em
adquirir plano com coberturas diferenciadas, devendo, neste caso, nos consultar
previamente sobre a possibilidade e respectivas condições).
IMPORTANTE: Traslados aeroporto/hotel/aeroporto incluídos apenas para aqueles
que embarcarem nos voos sugeridos para o grupo. Passageiros que optarem por voos
diferentes não terão direito a traslados, que poderão ser adquiridos separadamente.
• Para garantir a saída do grupo sob tais condições é necessário um número mínimo
de inscrições. Consulte-nos.
NÃO ESTÃO INCLUÍDOS NO PREÇO DO TOUR:
• Bilhetes Aéreos Internacionais;
• 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 mencionado como incluso.
• Vistos de Turismo para portadores de Passaporte emitido por país para os quais o
mesmo é necessário (favor consultar).
HOTELARIA
• 3+1 noites no NH Centro Historico (ou similar) na Cidade do México, com café da
manhã;
• 2 noites no Hotel Mision Catedral Morelia (ou similar) em Morelia, com café da
manhã;
• 2 noites no Gran Hotel Queretaro (ou similar) em Queretaro, com café da manhã;
• 2 noites no Hotel Casa Primavera (ou similar) em San Miguel de Allende, com café da
manhã;
• 2 noites no Hotel Posada Santa Fe (ou similar), em Guanajuato, com café da manhã.
• 2 noites no Emporio Zacatecas (ou similar), em Zacatecas, com café da manhã.
• 3 noites no Mision Grand San Cristobal (ou similar), em San Cristobal de las Casas,
com café da manhã.

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 o contrato de adesão em www.blanctour.com.br

