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GRUPO MÉXICO HISTÓRICO E COSTA PACÍFICO
Outubro de 2021

O MÉXICO TE ESPERA...
Você é nosso convidado a vir conosco conhecer as cidades históricas mais bonitas
do México e ainda aproveitar a praia mais espetacular da Costa do Pacífico.
CIDADES VISITADAS: Cidade do México, Tula, Querétero, San Miguel Allende,
Guanajuato, Guadalajara, Tequila, Puerto Vallarta.
“Pés para que os quero, se tenho asas para voar”
Frida Kahlo

09/10 SÁBADO - BRASIL / CIDADE DO MÉXICO
Em horário marcado encontro com o grupo e guia no Aeroporto Internacional
de Porto Alegre, aéreo com destino à Cidade do México. Chegada no destino,
transfer ao hotel e restante do dia livre para descansar da viagem e já ir se
adaptando com a cidade.
10/10 DOMINGO - CIDADE DO MÉXICO
Café da manhã. Saída para visitar a cidade, na qual se destacam a Praça da
Constituição ou Zócalo, rodeada por edifícios de grande valor arquitetônico,
artístico e histórico; o Palácio Nacional, onde estão as belas pinturas de Diego
Rivera; o edifício da Suprema Corte da Justiça; a Catedral Metropolitana; e o
Templo Maior Asteca. Após o city tour pela cidade continuamos ao sul para
visitar a Casa Azul - Museu de Frida Kalho, uma emocionante viagem pela vida
de uma das maiores artistas do mundo. Retorno ao hotel final do dia.
11/10 SEGUNDA - CIDADE DO MÉXICO
Após café da manhã, seguimos passeio para visita ao Sítio Arqueológico em
San Juan, cerca de 50km da Cidade do México, a famosa “cidade dos deuses”
ou Teotihuacán, nome asteca do monumental conjunto formado por pirâmides,
templos, palácios, altares e casas. Almoço incluso. Retornando a cidade
faremos parada na famosa Basílica de Guadalupe, santuário nacional do
México, e considerado um dos maiores santuários católicos do mundo,
dedicado à Nossa Senhora de Guadalupe. Retorno ao hotel final do dia.
12/10 TERÇA - CIDADE DO MÉXICO
Café da manhã. Saída para visita ao Museu Nacional de Antropologia, a estrela

da Cidade do México, um acervo espetacular e único das civilizações préhispânicas, com destaque aos astecas e maias. Após visita ao museu seguimos
para uma experiência única mexicana, um dos mais divertidos e tradicionais
passeios, as traineiras coloridas de Xochimilco, que podem ser comparadas as
gôndolas de Veneza, acrescentando muita cor, música ao vivo com mariachis,
bebidas e muita gente animada. Retorno ao hotel no final dia.
13/10 QUARTA - CIDADE DO MÉXICO / TULA / QUERÉTARO / SAN MIGUEL
ALLENDE
Café da manhã, check-out no hotel e seguimos caminho à Tula, uma cidade
tolteca que ﬂoresceu entre os anos 900 e 1200, tempo para apreciar as
pirâmides e os Atlantes. Continuação para Querétaro, cidade muito importante
durante as lutas pela Independência, hoje Patrimônio da Humanidade. Tempo
para visitar seus numerosos edifícios estilo barroco, que são dos séculos XVII e
XVIII, localizados no centro histórico. Almoço livre. Pela parte da tarde saída
para San Miguel Allende. Chegada no hotel e tempo livre para jantar no centro
histórico e desfrutar do ambiente noturno da cidade. Hospedagem.
14/10 QUINTA - SAN MIGUEL ALLENDE
Café da manhã. Saída para city tour com guia local por essa cidade eleita a
melhor cidade pequena do mundo no prêmio Condé Nast Treveler’s 2020
Readers. Declarada Patrimônio da Humanidade, com charmosas ruelas de
pedras e construções coloridas do período colonial, reunindo história, cultura e
gastronomia. Após city tour restante do dia livre para cada um apreciar à sua
maneira as galerias de arte local, centros culturais, boutiques e museus.
15/10 SEXTA - SAN MIGUEL ALLENDE / GUANAJUATO / GUADALAJARA
Café da manhã, check-out no hotel. Saída para visita a cidade de Guanajuato,
cidade universitária declarada Patrimônio da Humanidade, visita ao centro
histórico com guia local. Após seguida para Guadalajara, almoço incluso em um
restaurante local em Tlaquepaque, que é sem dúvidas o maior centro oleiro e
do vitriﬁcado do México, aqui se poderá admirar a mais variada fabricação de
artesanato popular e suas pitorescas ruas. Hospedagem em Guadalajara.
16/10 SÁBADO – GUADALAJARA
Café da manhã. Visita à cidade que foi fundada em 1542 e que conta com
múltiplas construções da época da Colônia ao Porﬁriato, destacam-se a
Catedral, o Hospício Cabanhas e o Palácio do Governo. Após seguida para a
cidade de Tequila, famosa pela fabricação da bebida mais cobiçada do país,
aqui teremos a oportunidade de visitar uma fazenda que trabalha com o
preparo da tequila, a Hacienda Herradura, premiada mundialmente. Almoço
incluso na fazenda, tour para conhecer de perto a fabricação e fazer
degustação das variedades da bebida. Após retorno à Guadalajara,
hospedagem.
17/10 DOMINGO - GUADALAJARA / PUERTO VALLARTA
Café da manhã e check-out no hotel. Seguindo para conhecer o Sítio
Arqueológico Guachimontones, uma das únicas ruínas que se encontram ao

norte do país, chamativa visualmente e quase únicas em sua classe de
pirâmides circulares. Após seguimos caminho à Puerto Vallarta, balneário
banhado pelo oceano pacíﬁco, localizado na costa da baixa califórnia. Aqui nos
hospedaremos em um resort de luxo, só para adultos, 5 estrelas, frente mar,
com sistema All Inclusive, toda a alimentação e bebida alcoólica e não-alcoólica
inclusa.
18/10 SEGUNDA - PUERTO VALLARTA
Dia livre para aproveitar o Resort.
19/10 TERÇA - PUERTO VALLARTA
Dia livre para aproveitar o Resort.
OPCIONAL: Passeio à Islas Marietas, um pequeno arquipélago com importantes
espécies de pássaros, rico território que abriga túneis e curvas rochosas
surpreendentes. Possibilidade de prática de snorkel ao redor da ilha. (USD 125
por pessoa)
Observação: Passeio deve ser comprado juntamente com o pacote, devido a
disponibilidade para fazer o mesmo.
20/10 QUARTA - PUERTO VALLARTA
Dia livre para aproveitar o Resort.
21/10 QUINTA - PUERTO VALLARTA
Em horário à combinar, transfer do hotel ao aeroporto para aéreo de retorno.

HOTÉIS PREVISTOS:
Cidade do México: Fiesta Americana Chapultepec
(https://www.grandfiestamericana.com/grand-fiesta-americana-chapultepec)
San Miguel Allende: Real de Minas (https://en.realdeminas.com/)
Guadalajara: Hilton Midtown (https://www.hiltonhotels.com/es_XM/mexico/hiltonguadalajara-midtown/)
Puerto Vallarta: Secrets Vallarta (https://www.secretsresorts.com.br/vallarta-baypuerto-vallarta)
PACOTE INCLUI:
8 Noites de Hospedagem 5 estrelas, com café da manhã;
4 Noites de Hospedagem 5 estrelas, com Sistema All Inclusive em Puerto Vallarta;
Ônibus turístico superior acompanhando durante todo roteiro;
Passeios com entradas inclusas conforme descrito;
Guias locais português/espanhol na Cidade do México, Querétero, San Miguel
Allende, Guanajuato, Guadalajara e Tequila;

Guia do Brasil acompanhando durante todos o roteiro;
Alimentações extras conforme incluso no roteiro;
Kit para viagem segura, com álcool gel e máscara;

DOCUMENTO OBRIGATÓRIO PARA VIAGEM: Passaporte válido
CUIDADOS NA VIAGEM:
Essa viagem seguirá todos os protocolos dados pela OMS.
Restrição com a quantidade de passageiros no grupo, será privado com apenas 20
lugares.
Observação: Daremos toda a assistência para emissão da parte aérea, fazendo o
possível para colocar o grupo no mesmo.

INVESTIMENTO POR PESSOA:
APTO.DUPLO: USD 2499 = R$ 14.244,30
APTO SINGLE: Adicional de USD 795
* Valor convertido em R$ conforme câmbio do
dia do pagamento.
* Valores em R$ baseado no câmbio do dia
10/05/2021 = R$ 5,70.
* Vagas limitadas.

FORMAS DE PAGAMENTO:
- À vista 5% de desconto;
- Entrada de 30% + Saldo em até 6x sem
juros no cartão de crédito ou cheque.
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