MÉXICO COLONIAL COM
ACAPULCO E CANCUN

Cidade do México / Basílica de Guadalupe / Guadalajara / Morelia
/ Taxco / Acapulco / Cidade do México / Cancun
15 a 30 de Janeiro de 2023
Programação:
1° DIA (15/01 – Domingo): NATAL / GUARULHOS - Às 20:00hs apresentação do grupo no
Aeroporto Internacional Governador Aluízio Alves para embarque às 23:40hs no Vôo Latam LA4557
com destino à São Paulo (SP). Previsão de chegada às 04:05hs. Após desembarque acomodação
em hotel para descanso e pernoite.
2° DIA (16/01 – Segunda-feira): GUARULHOS / CIDADE DO MÉXICO – Às 11:25hs no vôo Aero
México AM 16 com destino à Cidade do México. Previsão de chegada às 19:20hs. Recepção,
tramites imigratórios e traslado ao Hotel Regente ou Similar. Pernoite
3° DIA (17/01 – Terça-feira): CIDADE DO MÉXICO - Pela manhã visita a Praça das Três Culturas,
que foi para os astecas o mercado mais importante de seu império, onde se comercializava uma
variedade de produtos vindos de cada ponto do país. Prosseguindo se visitará a zona arqueológica
de San Juan de Teotihuacan, a misteriosa cidade dos deuses, para conhecer 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 Quetzacoatl e o Palácio das Borboletas. Parada para almoço.
Regressando a Cidade do México, visita a Basílica de Guadalupe. Pernoite
4° DIA (18/01 – Quarta-feira): CIDADE DO MÉXICO - Pela manhã saída para visita da cidade onde
se destacam a Praça da Constituição ou Zócalo, rodeada por edifícios de grande valor arquitetônico,
artístico e histórico; o Palácio Nacional, com os murais e pinturas de Diego Rivera; o edifício da Corte
Suprema de Justiça; a Catedral Metropolitana, cuja construção durou três séculos; a parte externa do
Templo Mayor Azteca; o Parque de Chapultepec; as principais avenidas, monumentos, zonas
residências e comerciais. Parada para almoço tipo box. Continuação para uma breve visita ao Museu
de Antropologia e História, um dos mais famosos do mundo pelas peças pré-hispânicas que ali se
encontram em exposição (visita a Sala Asteca). Continuação da visita passando pela região de San
Angel e Santa Fé, mais nova e moderna.

5° DIA (19/01 – Quinta-feira): CIDADE DO MÉXICO / GUADALAJARA - Pela manhã, acerto de
extras no hotel e saída com destino à Guadalajara – Perola do ocidente (Percurso de 553km). Dia em
viagem com previsão de chegada às 16:00hs, acomodação em aptos conforme reserva – Hotel
Morales ou Similar. Pernoite
6° DIA (20/01 – Sexta-feira): GUADALAJARA - Pela manhã saída para a região de Tequilla,
produtora da bebida mais antiga e tradicional do México, com visita a uma das fazendas produtoras
da bebida, mostrando-se a planta de onde se processa o líquido do agave. À tarde visita da cidade,
fundada em 1542, com múltiplas construções, passando pela Catedral, o Palácio do Governo e O
Hospício Cabañas, um dos hospitais mais antigo da América Hispânica, fundado em 1792. Pernoite
7° DIA (21/01 – Sábado): GUADALAJARA / TLAQUEPAQUE / MORELIA - Pela manhã, acerto de
extras e saída para visitarmos à Tlaquepaque - Mercado de artesanato mais variado e colorido do
México. Após visita, continuaremos viagem à Morelia para acomodação em aptos duplos e triplos
(Conforme reserva) no Hotel Mision Catedral Morelia ou Similar. Pernoite
8° DIA (22/01 – Domingo): MORELIA / TAXCO - Pela manhã visita a cidade Patrimônio da
Humanidade, conhecida como a cidade da pedreira rosa e que conta com uma das mais belas
mostras da arquitetura barroca hispano-americana dos séculos XVII e XVIII entre os quais a Catedral,
de exterior barro e interior neoclássico; a Praça de Armas; os Palácio do Governo e Clavijero,
majestosa edificação do século XVII e que hoje é um centro multicultural; o Aquaduto, com 253 arcos
construído em 1785, que serviu para distribuir água potável para a cidade e dar emprego aos índios.
Ao término, continuação da viagem para a TAXCO. Pernoite no Hotel Monte Taxco ou Similar.
9° DIA (23/01 – Segunda-feira): TAXCO / ACAPULCO - Pela manhã visitaremos a Igreja de Santa
Prisca, em estilo barroco. Aproveitaremos para explorar as estreitas ruas coloniais, a Praça da Borda,
o Palácio Municipal e as lojas que oferecem artigos de prata. Após almoço, seguiremos viagem à
Acapulco (percurso 191 Km). Pernoite no Hotel El Cano Acapulco ou Similar.
10° DIA (24/01 – Terça-feira): ACAPULCO – Manhã livre para atividades independentes –
Sugerimos ao grupo fazer panorâmica ou ir a La Quebrada para vermos os clavadistas saltarem de
uma altura de 35m.
11° DIA (25/01 – Quarta-feira): ACAPULCO / CIDADE DO MÉXICO – Manhã livre para
aproveitarmos a área de lazer do hotel. Às 12:00hs acerto de extras no hotel e saída com destino à
Cidade do México. Tarde em viagem com previsão de chegada às 20:00hs para acomodação em
aptos duplos e triplos (Conforme reserva) no Hotel Regente ou Similar. Pernoite
12° DIA (26/01 – Quinta-feira): CIDADE DO MÉXICO / CANCUN – Às 05:00hs acerto de extras no
hotel e saída com destino ao Aeroporto para embarque às 07:10hs no vôo Aero México AM 539 com
destino à Cancun. Previsão de chegada às 10:45hs. Recepção e traslado ao Hotel Beachscape Kin
Ha ou Similar para acomodação em aptos duplos e triplos (Conforme reserva) num dos principais
centros turísticos do México com excelente infraestrutura hoteleira equipadas para receber turistas do
mundo todo. Pernoite
13° DIA (27/01 – Sexta-feira): CANCUN – Dia dedicado a passeio pelas Islas Mujeres, somente a 35
minutos da costa, está ilha é ideal para mergulho e pratica de Snokel (Opcional – não incluso no
pacote). Retorno ao hotel no final da tarde. Programação noturna: Cocobongo bar com Shows e
Musica
14° DIA (28/01 – Sábado): CANCUN – Dia dedicado ao passeio à Chichén Itza (Opcional, não
incluso no pacote), uma das 07 maravilhas do mundo moderno, considerado pela UNESCO como
Patrimônio Histórico da Humanidade, onde você poderá conhecer a milenária cultura Maia, a
impressionante Pirâmide de Kukulcan, o templo do Guerreiro, o observatório e o Cenote Sagrado,
terminando o passeio com um mergulho em praia pra lá de encantadora. Durante o passeio você irá
conhecer a história do povo Maia, seu poder religioso e comercial, onde serão explicados pelos guias
locais como tudo funcionava nesse maravilhoso pedaço da terra (Opcional – não incluso no pacote).

15° DIA (29/01 – Domingo) CANCUN / CIDADE DO MÉXICO / GUARULHOS - Manhã livre para
atividades independentes. Às 12:00hs acertos de extras no hotel e saída para o Aeroporto para
embarque ás 15:30hs no vôo Aero México AM 543 com destino à Cidade do México. Previsão de
chegada 18:15hs. Tempo em conexão e reembarque às 20:25hs no vôo Aero México AM 14 com
destino à São Paulo – Guarulhos. Noite a bordo
16° DIA (30/01 – Segunda-feira): GUARULHOS / NATAL – Previsão de chegada às 08:00hs.
Tempo em conexão e reembarque às 12:15hs no vôo GOL G3 3263 com destino à Natal (RN).
Previsão de chegada às 15:25hs. FIM DOS NOSSOS SERVIÇOS.



NOSSO PACOTE INCLUI:






Hospedagem nos Hotéis com café
da manhã;
Traslados de chegada e saída;
Ônibus de Luxo para trechos
rodoviários;
Guia Acompanhante; (Língua
Portuguesa)
Seguro viagem;

Visita panorâmica com Guias
Locais conforme o programa.

NOSSO PACOTE NÃO INCLUI:



Refeições e passeios
mencionados no programa;
Qualquer
serviço
mencionado acima.

não
não

VALOR POR PESSOA PARTE AÉREA VOANDO AEROMEXICO: (sujeito a reajuste sem prévio
aviso):
 A Partir de U$D 1.920,00 (Um Mil e Novecentos e Vinte Dólares) parcelado nos cartões Visa
ou Mastercad.
FORMA DE PAGAMENTO PARTE TERRESTRE:
 Em Apto Duplo / Triplo: R$ 16.500,00 em 10x nos cartões Hiper, Visa ou Mastercard;
 Pagamentos em Todos Cartões de Credito e Debito, Transferência Bancaria ou Pix.
INFORMAÇÕES E RESERVAS:

Avellar Tour: fone (84) 3221-2088 / 99988-8633 (WhatsApp)
Site: www.avellartour.com.br
Facebook: Avellartour
Instagram: @AvellartourOficial
E-mail: avellatour@hotmail.com / avellartour@ig.com.br

