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ANO NOVO NO MÉXICO COLONIAL
C O M P L AYA D E L C A R M E N
• 27 DE DE ZE M B R O D E 2020 A 06 DE JANEI RO DE 2021 •
• O melhor do México Colonial, com 3 noites de hospedagem e Ano Novo em San Miguel
de Allende, considerada uma das cidades mais charmosas de todo o país!
• 4 noites na Cidade do México, incluindo visita guiada por seus principais pontos
turísticos, o Museu da Frida Kahlo e o renomado Museu de Antropologia.
• Visita a Querétaro e Guanajuato, duas verdadeiras joias do México Colonial, cidades
Patrimônio Mundial da Humanidade pela UNESCO!
• Grand-finale em Playa del Carmen, considerado um dos melhores destinos do mundo, no
Travellers’ Choice 2019 do TripAdvisor. Hospedagem próxima à Quinta Avenida, incluindo
passeios à Tulum, Gran Cenote e Cozumel.

27 de Dezembro de 2020 • D o m i n g o
BRASIL / CIDADE DO MÉXICO
Apresentação no Aeroporto do Galeão na noite do dia 26 de dezembro, para embarque
em voo com destino à Cidade do México. Chegada, recepção e hospedagem no NH Centro
Historico (ou similar).

28 de Dezembro de 2020 • S e gu n d a - fei ra
CIDADE DO MÉXICO
Após o café da manhã, 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. Ainda hoje visitaremos
Xochimilco, também conhecida como a “Veneza da América” pelos

seus canais de água.
Navegaremos numa tradicional e multicor “trajinera” por seus canais... Aproveite o restante
do dia livre! As opções de passeio na vibrante Cidade do México são muitas!

29 de Dezembro de 2020 • Te rç a - fei ra
CIDADE DO MÉXICO / MUSEU FRIDA KAHLO
Após o café da manhã, 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 (não incluído) e exploração da região!

30 de Dezembro de 2020 • Qua r t a - fei ra
CIDADE DO MÉXICO / QUERETARO / SAN MIGUEL DE ALLENDE
Café da manhã no hotel. Partiremos para Querétaro (aproximadamente duas horas de
viagem). Chegada ao centro histórico para uma visita guiada, onde veremos a Casa
da Corregidora Josefa Ortiz de Domínguez (atual Palácio Municipal), seu imponente
Aqueduto, a Praça de Armas, o Cerro de las Campanas e muito mais. Tempo livre para
almoço (não incluído). Passar uma tarde aqui é um privilégio sem tamanho! Continuação
para San Miguel de Allende, a uma hora e meia de distância. San Miguel foi eleita a cidade
mais bonita da América Latina! Hospedagem no Hotel Casa Primavera (ou similar).

31 de Dezembro de 2020 • Quint a - fei ra
SAN MIGUEL DE ALLENDE
Café da manhã no hotel. Pela manhã, saída para um passeio a pé pela cidade e seu centro
histórico, declarado Patrimônio da Humanidade pela UNESCO. Visita da Igreja dedicada
a São Miguel Arcanjo, bela peça arquitetônica do século XVII com fachada neogótica.
Veremos também o Palácio Municipal, a feira de artesanato, Casa de la Marquesa, Templos

de Sta. Clara e San Agustín... Aqui viveu o grande comediante “Cantinflas”. Foi e é residência
de artistas e intelectuais! Tempo livre para descanso. Se prepare para curtir a noite e se
despedir de 2020 em grande estilo, na cidade que em 2013 foi eleita a “melhor cidade do
mundo”, pela revista Condé Nast Traveler!

01 de Janeiro de 2021 • S ex ta - fei ra
SAN MIGUEL DE ALLENDE / GUANAJUATO / SAN MIGUEL DE ALLENDE
Café da manhã no hotel. Em horário a ser determinado, saída para Guanajuato passando
pela Serra de Santa Rosa. A uma hora de distância, chegamos para um passeio inesquecível.
A cidade é famosa por suas ruas e túneis, que podem ser admirados durante a visita.
Veremos a Igreja de Nossa Senhora de Guanajuato localizada na Plaza de la Paz, o Teatro
Juárez, Jardim Unión, Mercado Hidalgo, praças e becos como o famoso Callejón del Beso
e Plaza del Baratillo... Tempo livre para almoço nessa encantadora cidade (não incluído).
Retorno a San Miguel de Allende.

02 de Janeiro de 2021 • S á ba do
SAN MIGUEL DE ALLENDE / CIDADE DO MÉXICO
Café da manhã no hotel. Pela manhã saída para a Cidade do México (aproximadamente 3
horas de viagem). Visitaremos o Palácio Nacional para admirar os murais de Diego Rivera nos
quais foram capturados os acontecimentos históricos mais relevantes. Continuando com um
dos espaços culturais mais importantes da vida nacional, o Antigo Colegio de San ldefonso
é um dos edifícios coloniais mais importantes do centro histórico da Cidade do México. O
conjunto arquitetônico tem três níveis e é composto por duas áreas: a do período barroco
com três pátios e o que fica ao sul do anterior construído entre 1907 e 1931. Hoje também
visitaremos o Museu Nacional de Antropologia, onde poderemos apreciar um mosaico das
culturas mais importantes do país. Hospedagem no Hotel Galería Plaza Reforma (ou similar).

03 de Janeiro de 2021 • D o m ing o
CIDADE DO MÉXICO / CANCUN / PLAYA DEL CARMEN
Café da manhã no hotel. No horário indicado, traslado ao Aeroporto para embarque em
voo com destino a Cancún. Recepção no Aeroporto Internacional de Cancún, assistência e
continuação com destino a Playa del Carmen, o melhor da Riviera Maya. Traslado ao hotel
Fiesta Inn Playa del Carmen (ou similar), próximo da famosa Quinta Avenida, repleta de
lojas, bares e restaurantes.

04 de Janeiro de 2021 • S e gund a - fei ra
PLAYA DEL CARMEN / TULUM / GRAN CENOTE
Café da manhã no hotel. Saída para visita de Tulum, única zona arqueológica localizada
na orla da costa do Caribe. Admire a arquitetura e as pinturas em seus edifícios que fazem
parte das mais famosas criações maias! Visita ao Gran Cenote, um local para desfrutar
de uma paisagem natural estonteante! Para facilitar a visita e desfrutar do local, possui
plataformas de madeira para passearmos e apreciarmos aa natureza. Retorno ao hotel.

05 de Janeiro de 2021 • Te rç a - fei ra
PLAYA DEL CARMEN / COZUMEL / PLAYA DEL CARMEN
Após o café da manhã, faremos o passeio Cozumel Highlights - uma viagem à maior ilha
do México. Desfrutaremos de um passeio à bordo de um caminhão do tipo safári aberto,
visitando os dois parques mais importantes, a Reserva Ecológica Punta Sur e o Parque
Chankanaab. Aqui se encontra um Templo Maia, museu, área de crocodilos, Hacienda
Tequilera e mais... Retorno ao hotel. ALMOÇO INCLUÍDO.

06 de Janeiro de 2021 • Qua rta - fei ra
PLAYA DEL CARMEN / CANCUN / BRASIL
Café da manhã no hotel. Em horário a ser determinado, saída com destino ao aeroporto
para embarque em voo de retorno ao Brasil.

VALORES DA PARTE TERRESTRE
POR PASSAGEIRO EM APTO DUPLO
SUPLEMENTO APTO SINGLE

USD 2.967,00
USD 972,00

TAXAS
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE

INCLUÍDO

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
30% de entrada + saldo em 10x sem juros em cartão de crédito ou boleto bancário.
Taxas pagas junto da entrada.

PARTE AÉREA SUGERIDA
- CM872
(27 DEZ)
RIO DE JANEIRO/PANAMÁ 		
01:25 - 06:40
- CM148
(27 DEZ)
PANAMÁ/CIDADE DO MÉXICO		
07:42 - 10:41
- AM 518
(03 JAN) CIDADE DO MÉXICO/CANCUN		
10:30 - 13:50
- CM292` (06 JAN) CANCUN/PANAMÁ				
11:43 - 14:15
- CM873
(06 JAN) PANAMÁ/RIO DE JANEIRO			
15:19 - 00:25
CONSULTE DISPONIBILIDADE E VALOR DO ACRÉSCIMOS PARA EMBARQUE EM
OUTROS AEROPORTOS.
PREÇOS A PARTIR DE:

USD 875,00 + USD 122,00 (TAXAS DE EMBARQUE)

Tarifa em Classe Econômica, disponível em 20 de Agosto de 2020, com 1 bagagem incluída.
Parcelamento em até 05x sem juros no cartão de crédito. Taxas pagas na entrada. Sujeito
à disponibilidade e alteração no valor da tarifa pela Cia Aérea.
CONSULTE DISPONIBILIDADE E VALOR DO ACRÉSCIMOS PARA EMBARQUE EM
OUTROS AEROPORTOS.

HOTELARIA (COM CAFÉ DA MANHÃ)
• 3 noites no Hotel NH Centro Historico (ou similar), na Cidade do México;
• 3 noites no Hotel Casa Primavera (ou similar), em San Miguel Allende;
• 1 noite no Hotel Galeria Plaza Reforma (ou similar), na Cidade do México;
• 3 noites no Hotel Fiesta Inn Playa del Carmen (ou similar), em Playa del Carmen;

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.
• 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. Sempre que necessário e permitido - o Guia Brasileiro fará a tradução.
• Todos os traslados segundo o itinerário.
• 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 3.000USD (**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 (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
• Bilhetes Aéreos Nacionais e Internacionais;
• Jantar de Ano Novo;
• Vistos de Turismo para portadores de passaporte emitido por países para os quais o
mesmo é necessário (favor consultar);
• 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 barcos, doença, acidentes, bloqueios de estradas, intempéries, etc;
• Gorjetas para os guias locais e para o motoristas;
• Excursões, passeios, visitas e espetáculos OPCIONAIS que constem ou não no programa
e sejam oferecidos pelos guias durante a viagem;
• Qualquer item não expressamente mencionado como incluso.
Consulte o contrato de adesão.

