México e Guatemala – Grande Tour do Mundo
Maya 14 dias e 13 noites

Para uma extensão ao rico mundo arqueológico mexicano, uns dias a mais fazem a diferença pela oportunidade de se aventurar de lancha pela
selva tropical e ver de perto sítios arqueológicos e de belezas naturais que poucos têm a chance de apreciar. São exemplos os palácios
Yaxchilan cujo acesso é pelo rio Usumacinta, o centro religioso de Lamanai na Guatemala e a lagoa de Bacalar e suas impressionantes setes
cores.

Roteiro
DIAS
1 Cidade do México
Chegada no aeroporto da Cidade do México, recepção e traslado ao hotel. Os apartamentos estarão disponíveis a partir das 15:00h.
Restante do dia livre. Sugerimos visita opcional ao Museu de Antropologia.
2 Cidade do México
Café da manhã no hotel. Em horário a combinar saída para visitar 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 ao hotel no final da tarde e restante do
dia livre.
3 Cidade do México, Guatemala - Departamento
Café da manhã no hotel. Em horário a combinar traslado ao aeroporto da Cidade do México para embarque com destino a Guatemala.
Chegada, recepção e traslado ao hotel. Restante do dia livre.
4 Guatemala - Departamento, Antigua
Café da manhã no hotel. Em horário a combinar saída para Antigua ( localizada a 50 km ) , a qual foi no passado a capital da
Guatemala. Chegada e hospedagem, em horário a combinar visitaremos a cidade, monumento Colonial das Américas e capital da
Guatemala até 1773. Acumula jóias da arquitetura espanhola, como o Palácio dos Capitães Gerais e a Prefeitura. Vamos visitar: A
Praça das Armas e o Palácio de Governo, ruínas de diferentes conventos e igrejas como a Merced e Capuchinas. Retorno ao hotel e
restante do dia livre.
5 Antigua, Lago Atitlan
Café da manhã no hotel. Em horário a combinar saída para Atitlán ( localizada a 100km ). Chegada e hospedagem, Atitlán é
considerado um dos mais belos lagos do mundo, situado entre três vulcões e cujas costas estão habitadas por diferentes comunidades
que pertencem a diversas etnias. Na parte da tarde em horário a combinar vamos fazer um passeio de lancha sobre o lago de Atitlán
com visita a San Antonio Palopó. San Antonio Palopó é um dos povoados mais característicos, onde poderemos admirar a cor e o
folclore dos habitantes do Altiplano Guatemalteco. Retorno ao hotel e restante do dia livre.
6 Lago Atitlan, Chichicastenango, Guatemala - Departamento
Café da manhã no hotel. Em horário a combinar saída para Chichicastenango; visitaremos a Igreja de Santo Tomás e o mercado
indígena, o mais conhecido do país, onde se conjugam os costumes maias e ibéricos. Nas quintas-feiras e domingos, dias de feira, se
transforma em bazar artesanal, onde se pode adquirir produtos têxteis, madeiras e cerâmicas. À Igreja de Santo Tomás, situada na
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praça principal, chegam os dirigentes das cofrarias (associações dedicadas à adoração e cuidado de
diferentes santos ) e vão os indígenas queimar incenso e rezar aos seus deuses. Almoço em um
restaurante. À tarde, seguiremos para a Cidade de Guatemala. Chegada, recepção e ao hotel. Restante
do dia livre.
7 Guatemala - Departamento, Flores, Tikal
De manhã cedo, traslado ao aeroporto para tomar vôo a Flores. Chegada e visita à zona arqueológica de Tikal, considerado o sítio maia
mais bonito. Sua incrível abundância de pirâmides e estelas mostram que esta cidade foi a mais importante do mundo maia no século
VIII. Seus mistérios são descobertos dentro de uma área de 576 kms.quadrados, passeando junto a edificações que atingem 70 metros
e que foram construídas há 200 anos antes de nossa era. Do alto do templo IV a vista sobre a selva do Petén é surpreendente. Almoço
durante a visita. Ao terminar, retorno a Flores e hospedagem. Restante do dia livre.
8 Flores, Palenque
Às 06:30 horas da manhã, saída para o povoado de Betel, fronteira guatemalteca com o México, onde chegaremos depois de 3 horas e
meia de viagem por uma estrada de barro através de lindas paisagens da selva do Petén. Na chegada a Betel, tomaremos lanchas para
navegar o rio Usumacinta durante meia hora até o povoado de Corozal (fronteira mexicana), onde passaremos pelo controle de
imigração da entrada ao México; terminando, continuaremos sempre de lanchas navegando no mesmo rio durante aproximadamente
1 hora mais até encontrar a antiga cidade maia de Yaxchilán (Local onde o silêncio só se quebra pelo uivo dos micos e o voo das aves).
O manto selvático mantém os edifícios num feitiço mudo e esconde o esplendor da antiga cultura maia. Ao terminar esta
extraordinária visita de 2 horas aproximadas, navegaremos novamente rio acima até retornar a Corozal. Almoço em um restaurante
típico e continuaremos para Palenque de ônibus fazendo um trajeto aproximado de 2 horas e meia, tempo no qual se poderá admirar
a exuberante vegetação selvática da região de Chiapas. Chegada em Palenque e hospedagem. Restante do dia livre.
9 Palenque, Campeche
Café da manhã no hotel. Em horário a combinar saída para visitarmos a zona arqueológica de Palenque. A zona oferece em pedra e
estuque as belas realizações da arte plástica maia. Freqüentemente considerada como uma das mais belas zonas do México, as ruínas
se encontram dentro da selva chiapaneca. De todos os seus templos, o mais importante é o chamado Templo das Inscrições, onde foi
descoberto o túmulo de Pakal com sua famosa máscara de jade. Seguiremos para Campeche e almoço no caminho. Chegada a
Campeche, capital do Estado com o mesmo nome. Breve visita à antiga cidade fortificada com muralhas e torres construídas para
defender esta cidade dos piratas. No seu interior, a cidade conserva ainda um ambiente colonial com casas belíssimas e igrejas
austeras. Depois da visita, hospedagem no hotel e restante do dia livre.
10 Campeche, Uxmal, Mérida
Café da manhã no hotel. Em horário a combinar saída para Mérida com visita à 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, são 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 e restante do dia livre.
11 Mérida, Chichen Itza, Riviera Maya
Café da manhã no hotel. Em horário a combinar saída para a Riviera Maia com visita à zona arqueológica de Chichén Itzá, capital maia
de Yucatán que floresceu 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
subterrânea de água natural). Almoço em um restaurante. De tarde, seguiremos para a Riviera Maia com parada no Cenote Saamal,
onde poderemos dar um gostoso mergulho. Chegada e hospedagem. Restante do dia livre.
12 Riviera Maya
Café da manhã. Dias livres para aproveitar as lindas praias sob o sol do Caribe. Sugerimos também algumas excursões (opcionais)
como Isla Mujeres, Tulum e Xel-Ha, Xcaret, Chichen-Itzá ou Cozumel.
13 Riviera Maya
Café da manhã. Dias livres para aproveitar as lindas praias sob o sol do Caribe. Sugerimos também algumas excursões (opcionais)
como Isla Mujeres, Tulum e Xel-Ha, Xcaret, Chichen-Itzá ou Cozumel.
14 Riviera Maya
Café da manhã. Dispomos dos apartamentos até as 12h. Em horário a combinar, traslado ao aeroporto de Cancun para embarque com
destino a Cidade do México ( conexão ) e embarque para o Brasil.
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Serviços Incluídos
- 2 noites de hospedagem em Cidade do México
- 2 noites na Guatemala
- 1 noite em Antigua
- 1 noite em Atitlán
- 1 noite em Flores
- 1 noite em Palenque
- 1 noite em Campeche
- 1 noite em Mérida
- 3 noites na Riveira Maia
- Café da manhã diário
- 7 refeições (sem bebidas) durante o circuito
- Visitas: Cidade do México, Guatemla, Antigua, Atitlán, Chichicastenango, Flores, Tikal , Palenque, Campeche, ChiChichen-Itzá,
Mérida e Uxmal,
- Guia acompanhante bilíngüe (espanhol/italiano) do quarto ao décimo dia do circuito.
- Entradas aos sítios arqueológicos mencionados no roteiro.
- Todos os traslados.
- Transporte em Vans, Micro-Ônibus ou Ônibus com ar condicionado.
- Aéreo interno Cidade do México/ Guatemala/ Flores em classe econômica em vôos regulares ( emitido localmente )

Serviços Excluídos
- Passagens aéreas Brasil/Cidade do México/Guatemala/Cancún/Cidade do México /Brasil;
- Taxas de turismo de entrada/saída cobradas localmente;
- Taxas governamentais locais cobradas através dos hotéis;
- Gorjetas a guias, motorista e garçons;
- Refeições e bebidas não mencionadas como incluídas;
- Documentação pessoal (passaporte, vistos, etc);
- Despesas de maleteiros;
- Despesas de caráter pessoal, tais como telefonemas, lavanderia, utilização de frigobar, excesso de bagagem, etc;
- Seguro assistência saúde/bagagem;
- Qualquer ítem não mencionado como incluído;
- Qualquer ítem mencionado como sugerido ou opcional.
Opcionais
- Cartão de assistência GTA Bronze
- Cartão de assistência GTA Euromax
- Passeios opcionais
Observações
- Check-In nos hotéis a partir das 15h00hrs e check out as 10:00hrs
- É necessário passaporte com validade mínima de 6 meses da data de embarque
- Visto: não é necessário visto para o México
- Vacina: não é necessário
- Tarifas não válidas para períodos de eventos, feiras, congressos, feriados ou grupos e sujeitos a
alterações sem prévio aviso.

Importante
- Roteiro opera com mínimo de 2 passageiros e estará sujeito a confirmação ou cancelamento até 30
dias de antecedência da data de saída, caso não atinja o mínimo de passageiros necessários.
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Hotéis Previstos
Cancun: Krystal Grand Punta Cancun 5* ou similar
Mérida: Holiday Inn Mérida 4* ou similar
Campeche: Plaza Campeche 3* ou similar
Palenque: Ciudad Real 4* ou similar
Flores: Peten Esplendido 4* ou similar
Guatemala: Barceló Guatemala City 4* ou similar
Atitlán: POrta del Lago 3* ou similar
Antigua: Soleil Antiguas 4* ou similar
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