México Expresso 9 noites

ROTEIRO:
1º - Cidade do México
Chegada ao Aeroporto Internacional da Cidade do México e traslado ao hotel Barceló Mexico Reforma ou similar.
Hospedagem.

2º - Cidade do México
Visita à cidade onde conheceremos: a Praça da Constituição, conhecida como Zócalo, o qual é rodeado de belos
edifícios barrocos entre eles A Catedral (o maior monumento religioso do país construído sobre o também maior
templo asteca) e o Palácio Nacional, sede da presidência da República e onde poderemos admirar os murais do
Diego de Rivera. Em contraste, o Templo Maior, grande templo da capital dos astecas recentemente descoberto.
Parada na Basílica da Nossa Senhora de Guadalupe, o maior centro de peregrinação na América Latina.
Seguiremos a Teotihuacán, chamado pelos astecas "lugar onde nascem os deuses", o lugar compreende três
grandes edificações: a Pirâmide do Sol, a Pirâmide da Lua e a Cidadela, todas elas construídas sobre a chamada
"Avenida dos Mortos". Almoço em um restaurante. Retorno à Cidade do México e hospedagem.

3º - Cidade do México | Tuxtla Gutierrez | San Cristobal De Las Casas
Traslado ao aeroporto e voo a Tuxtla Gutiérrez, capital do Estado de Chiapas. Devido ao horário do voo, traslado
ao cais e passeio de lancha pelo Cañón del Sumidero. Almoço em um restaurante. No final, seguiremos para San
Cristóbal de las Casas. Chegada ao hotel Villa Mercedes San Cristóbal ou similar. Hospedagem. Distância
percorrida: 68 km.

4º - San Cristobal De Las Casas
Visita à feira local, uma das mais típicas da região, onde diariamente, centenas de indígenas vêm vender seus
produtos. Partiremos para a igreja de Santo Domingo de estilo barroco, fundada en 1547. Ao terminar,
visitaremos as comunidades indígenas de San Juan Chamula e Zinacantan; a primeira delas é muito especial, já
que na igreja pode-se apreciar a influência do paganismo nas suas cerimônias, enquanto a segunda difere muito
da anterior, pois os indígenas Zinacantecos são muito apegados à fe católica. Você mesmo (a) poderá fazer uma
autêntica tortilha e degustar uma tacinha de "Pox", antigo elixir maia! Retorno à cidade de San Cristóbal.
Hospedagem.

5º - San Cristobal De Las Casas | Palenque
Saída a Palenque, com um trajeto aproximado de 5 horas por uma estrada montanhosa, tempo no qual, poderão
admirar incríveis mudanças na exuberante vegetação desta zona de Chiapas. Durante o trajeto, parada nas
cascatas de Água Azul e almoço em um restaurante rústico ou box lunch (comida para levar) Chegada a Palenque
no hotel Villa Mercedes Palenque ou similar. Hospedagem. Distância percorrida: 191 km.

6º - Palenque | Campeche
Visitaremos a zona arqueológica de Palenque localizada dentro da selva chiapaneca. A zona oferece em pedra e
estuque as belas realizações da arte plástica maia e é frequentemente considerada uma das mais belas zonas do
México. De todos os seus templos, o mais importante é o chamado Templo das Inscrições, onde foi descoberto o
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túmulo de Pakal com sua famosa máscara de jade. Seguiremos para Campeche e
almoço no caminho. Chegada ao hotel Plaza Campeche ou similar e hospedagem.
Distância percorrida: 362 km.

7º - Campeche | Uxmal | Mérida
Saída para Mérida. No caminho, visitaremos a zona arqueológica de Uxmal. Esta zona
cujo nome significa 'construído em três etapas' é um clássico exemplo da era clássica
e pós-clássica Maia. Os principais edifícios de Uxmal são: a Pirâmide do Adivinho, o Palácio dos Governadores e o
Quadrilátero das Freiras. Almoço no restaurante Hacienda Ochil. Iremos em direção a Mérida, conhecida também
como 'A cidade branca', onde suas residências da época colonial e de estilo francês, italiano e árabe do início do
século, servem de testemunhas da riqueza passada nascida pelo cultivo do sisal. Parada no Zócalo (praça principal
do centro) de Mérida, onde poderão admirar os principais monumentos da cidade: a Catedral, o Palácio do
Governo, o Palácio Municipal e a Casa de Montejo. Hospedagem no hotel Presidente Intercontinental Villa
Mercedes ou similar. Distância percorrida: 169 km.

8º - Mérida | Cancun ou Riviera Maia
Saída para a Riviera Maia com visita à zona arqueológica de Chichén Itzá, capital maia de Yucatán que floreceu
entre os séculos V e X D.C. Pode-se visitar os imponentes edifícios das zonas arqueológicas setentrionais e
centrais: o templo de Kukulcán, o jogo de pelota, o observatório, o templo dos guerreiros, o convento das freiras e
o cenote (piscina subterránea de água natural). Almoço em um restaurante. De tarde, seguiremos para Cancun ou
Riviera Maia, com parada no Cenote Saamal, onde poderá dar um gostoso mergulho. Deslocamento ao hotel de
Cancun ou Riviera Maia. Restante do dia livre. Atenção: Os passageiros que tiverem hospedagem final na Riviera
Maia terão jantar incluído no hotel Mahekal. Distância percorrida: 309 km.

9º - Cancun ou Riviera Maia
Café da manhã e dia livre para atividades a gosto pessoal. Os passageiros que tiverem hospedagem final na
Riviera Maia, terão café da manhã e jantar incluídos no hotel Mahekal.

10º - Cancun ou Riviera Maia
Café da manhã e traslado ao aeroporto. Fim da viagem.

Serviços Inclusos:

Serviços Incluídos
09 noites de hospedagem nos hotéis indicados ou similares (5* na Cidade do México e Mérida; 4* em San Cristóbal de las Casas,
Palenque e Cancun ou Riviera Maia; 3** em Campeche);
Café da manhã americano em todos os hotéis + 6 almoços (os passageiros que optarem por hospedagem final na Riviera Maia
terão 2 jantares incluídos no hotel, já que a hospedagem é em regime de meia pensão);
Taxas e gorjetas de refeições inclusas no itinerário;
Transporte em van americana ou microônibus ou ônibus regular, de acordo com o número de passageiros, todos com ar
condicionado e equipamento de som;
Guia falando espanhol / italiano ou espanhol / inglês do 1º ao 3º dia e do 3º ao 8º dia;
Entradas nas zonas arqueológicas e museus conforme indicado no itinerário;
Passagem de avião Cidade do México / Tuxtla Gutiérrez incluindo taxa de segurança, custo de combustível e tarifa de uso de
aeroporto atual;
Mensageiros / maleteiros nos aeroportos e hotéis.

Serviços Excluídos
Tudo o que não estiver devidamente especificado como incluído no programa. Para mais detalhes ver "Condições Gerais".
Almoços e jantares não especificados no itinerário;
Bebidas e despesas extras pessoais nos hotéis e restaurantes;
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Gorjetas a motoristas e guias;
Bilhetes aéreos internacionais desde o Brasil até o destino e vice-versa.
Impostos de aeroportos internacionais;
Na Riviera Maia, uma taxa de Saneamento Ambiental poderá ser cobrada localmente no valor
aproximado de $20,00 pesos mexicanos, por noite e por habitação.

MÉXICO EXPRESSO - COM HOSPEDAGEM FINAL EM CANCUN
PERÍODO
26 Dezembro 2017 a 13 Março 2018
20 Março e 27 Março 2018
10 Abril a 19 Junho 2018 / 14 Agosto a 04 Dezembro 2018
26 Junho a 07 Agosto 2018

DUPLO
$1.752
$1.808
$1.683
$1.688

TRIPLO
$1.659
$1.696
$1.613
$1.616

INDIVIDUAL
$2.525
$2.371
$2.387
$2.400

CRIANÇA
$1.485
$1.523
$1.440
$1.443

HOTÉIS PREVISTOS:
Cidade do México: Barceló Mexico Reforma ou similar
San Cristóbal de las Casas: Villa Mercedes ou similar
Palenque: Villa Mercedes ou similar
Campeche: Plaza Campeche ou similar
Mérida: Presidente Intercontinental ou similar
Cancun: Krystal Grand Punta Cancun
MÉXICO EXPRESSO - COM HOSPEDAGEM FINAL NA RIVIERA MAIA
PERÍODO
26 Dezembro 2017
29 Dezembro 2017 e 16 Janeiro 2018
30 Janeiro a 10 Abril 2018
17 Abril a 19 Junho 2018
26 Junho a 07 Agosto 2018
14 Agosto a 16 Outubro 2018
23 Outubro a 04 Dezembro 2018

DUPLO
$2.012
$1.943
$2.012
$1.892
$1.911
$1.863
$1.951

TRIPLO
$1.863
$1.817
$1.863
$1.783
$1.796
$1.764
$1.823

INDIVIDUAL
$2.988
$2.836
$2.977
$2.737
$2.769
$2.676
$2.855

CRIANÇA
$1.667
$1.621
$1.667
$1.587
$1.600
$1.568
$1.627

HOTÉIS PREVISTOS:
Cidade do México: Barceló Mexico Reforma ou similar
San Cristóbal de las Casas: Villa Mercedes ou similar
Palenque: Villa Mercedes ou similar
Campeche: Plaza Campeche ou similar
Mérida: Presidente Intercontinental ou similar
Riviera Maia: Mahekal Beach Resort (meia pensão)
ATENÇÃO:
. Almoços e jantares não especificados no itinerário não estão incluídos nos valores.
. Bebidas e despesas extras pessoais nos hotéis e restaurantes não estão incluídas nos valores.
. Impostos de aeroportos internacionais não estão incluídos nos valores.
. Gorjetas a motoristas e guias não estão incluídas nos valores.
. Passagens aéreas internacionais desde o Brasil até o destino e vice-versa não estão incluídas nos valores.
. Valor de CHD é válido para crianças de até 12 anos, sem direito a cama extra, compartilhando o apartamento
com no máximo 2 adultos pagantes.
. Na Riviera Maia, uma taxa de Saneamento Ambiental poderá ser cobrada localmente no valor aproximado
de $20,00 pesos mexicanos, por noite e por habitação.
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Obs: Preços por pessoa em dólares norte americanos, somente parte terrestre.

TARIFAS SUJEITAS À DISPONIBILIDADE E ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO.
Partidas Periódicas
Saídas 2017
dez 26, 29
Saídas 2018
jan 16, 30
fev 06, 13, 20, 27
mar 06, 13, 20, 27
abr 10, 17, 24
mai 01, 08, 15, 22, 29
jun 05, 12, 19, 26
jul

03, 10, 17, 24, 31

ago 07, 14, 21
set 04, 18
out 02, 16, 23
nov 06, 20
dez 04

Partidas Regulares
Início na Cidade do México:
as terças-feiras.

Descrição
México Expresso 2017 / 2018: Pacote com 09 noites de hospedagem visitando Cidade do México, Tuxtla Gutiérrez,
San Cristóbal de las Casas, Palenque, Campeche, Uxmal, Mérida e Cancun ou Riviera Maia.
Vistos: México: Cidadãos brasileiros não necessitam de visto de entrada ao México.
Vacinas: Sem vacinas obrigatórias. Porém, passageiros em conexão na Cidade do Panamá, Bogotá ou Lima devem
apresentar o Certificado Internacional de Vacinação.
Passaporte: É obrigatório para passageiros brasileiros.
Obs: A obtenção dos vistos e da documentação necessária para a entrada no país, são de inteira responsabilidade
dos passageiros.
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