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FASCINANTE 11 Dias / 10 Noites  

  
Saídas: Para San Miguel nas Quartas, os passageiros deverão chegar  pelo menos duas noites antes na Cidade 
do México   
  
Dia 01. (SEG) TRASLADO DE CHEGADA NA CIDADE DO MÉXICO  Recepção no aeroporto internacional da 
Cidade do México “Benito Juárez” traslado ao hotel de sua escolha e hospedagem.   

  
Dia 02. (TER) CIDADE DO MÉXICO  Café da manhã. Iniciaremos o Tour da cidade visitando o centro histórico, 
patrimônio cultural da humanidade, e também o Palácio Nacional e seus belos murais, obra do grande 
muralista Diego Rivera; posteriormente, a Plaza de la Constitución, o Zócalo, o Templo Mayor Azteca, a 
Catedral Metropolitana e também suas principais avenidas, posteriormente visitaremos o bosque de 
Chapultepec e também uma das zonas residenciais mais famosas, e a Zona Rosa. Retorno ao hotel e resto do 
dia livre.   
  
Dia 03. (QUA) MÉXICO, D.F. - QUERETARO - SAN MIGUEL DE ALLENDE  Café da manhã. Saída para Querétaro, 
patrimônio cultural da humanidade, onde visitaremos o Acueducto, o Ex-convento da Cruz e o Centro 
Histórico. Prosseguiremos para San Miguel de Allende, para conhecer esta tranquila cidade onde viveu o 
grande cômico "Cantinflas" e é a residência de artistas e intelectuais. Destacamse como pontos de interesse a 
Paróquia de San Miguel Arcangel, o Convento da Concepción, a Iglesia de San Francisco e o Instituto Allende. 
Conta com uma grande variedade de cafés e restaurantes. Alojamento.   
  
Dia 04. (QUI) SAN MIGUEL DE ALLENDE - DOLORES HIDALGO - GUANAJUATO  Café da manhã. Café da manhã. 
Saída para Dolores Hidalgo, onde em 1810 o padre don Miguel Hidalgo deu o famoso "grito" de início da 
guerra de Independência do México. Lá fica a casa-museu deste herói nacional e também é o lugar de 
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nascimento do famoso compositor José Alfredo Jiménez. A seguir, Guanajuato, cidade Patrimônio cultural da 
humanidade, sede anual do Festival Internacional Cervantino.  Alojamento.   
  
Dia 05. (SEX) GUANAJUATO - GUADALAJARA  Café da manhã. Na hora indicada visitaremos a Cidade para 
conhecer o mirante do Pípila, a “alhóndiga de granaditas”, a Basílica de nossa senhora de Guanajuato, o beco 
do beijo, suas ruas subterrâneas, e o museu-cemitério das múmias. Posteriormente viajaremos para a Cidade 
de León, famosa pela fabricação de sapatos, depois partiremos para San Juan de los Lagos, um dos mais 
famosos santuários religiosos; seguiremos para a pérola tapatía: Guadalajara. Chegada e hospedagem.   
  
Dia 06. (SÁB) GUADALAJARA - TEQUILA - TLAQUEPAQUE - GUADALAJARA  Café da manhã. Na manhã, saída 
para a região de “Tequila”, nome da ancestral e famosa bebida mexicana. No povoado de Amatitlán 
visitaremos a Fazenda de San José do Refugio, que abriga uma das melhores destilarias desta bebida e onde 
será possível ver seu processo de elaboração. No final desta visita seguiremos para San Pedro Tlaquepaque, 
que antigamente era uma cidadezinha próxima a Guadalajara e que hoje forma parte da mesma cidade. Os 
habitantes deste lugar trabalham com fabricação de vidro soprado, também encontraremos espetacular 
artesanato de todos os tipos. Retorno a Guadalajara. Alojamento.   
  
Dia 07. (DOM) GUADALAJARA - PATZCUARO - MORELIA  Café da manhã. Pela manhã sairemos muito cedo 
para Tonalá e seu mercado artesanal e depois para a zona tarasca com destino a Patzcuaro, antiga capital de 
Michoacán. Continuaremos para Morelia, considerada uma das mais belas da época colonial onde poderemos 
admirar sua monumental catedral, o Palácio do governo, a praça dos mártires, e o típico mercado dos doces e 
seu famoso aqueduto e a capela de Guadalupe. Alojamento.   
  

Dia 08. (SEG) MORELIA - CACAHUAMILPA - TAXCO  Café da manhã. Sairemos cedo para o povoado de 
Cacahuamilpa, onde entraremos nas famosas Grutas de Cacahuamilpa, consideradas as segundas maiores do 
Mundo, continuaremos em direção a Taxco de Alarcón e tour da cidade, incluindo visita a algumas pratarias, 
Templo de Santa Prisca e o Museu da Prata. Alojamento.   
  

Dia 09. (TER) TAXCO - ACAPULCO  Café da manhã. Saída com destino ao paradisíaco porto de Acapulco. 
Chegada e hospedagem no hotel de sua escolha, tarde livre.   
Dia 10. (QUA) ACAPULCO  Café da manhã. Dia livre para atividades pessoais o aproveitar um tour opcional. 
Alojamento.   
  

Dia 11. (QUI) TRASLADO DE SAÍDA  Café da manhã. Traslado ao aeroporto para embarcar no voo de retorno 
para Casa (Passagem aérea não incluída). Fim de nossos serviços.   
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Inclui:   

Guia durante todo o circuito 

2 noites na cidade do México 

1 noite em San Miguel Allende 

1 noite em Guanajuato 

2 noites em Guadalajara 

1 noite em Morelia 

1 noite em Taxco 

2 noites em Acapulco.  

Cafés da manhã Diários 

Traslados aeroporto/hotel/ aeroporto 

México City Tour 

Transporte terrestre, Mex-Sma-Gto-Gdl-Mlm- Tax-Aca 

Traslado hotel- aeroporto em Acapulco 

 

 
Hoteis 

Regente                    (BB)                  (Mex)  

Misión Molino             (AB)                  (Sma)  

Gran Plaza                 (BE)                  (Gto)  

Mision Carlton            (AB)                  (Gdl)  

Casino Morelia           (AB)                  (Mlm)   

Posada de la Misión    (AB)                   (Tax)  

Casa Inn                    (AB)                  (Aca) 

 

 

USD 1.170,00 

Por pessoa 

em apto TRIPLO 

Hoteis 

Fiesta Inn CH/Geneve (BB)                  (Mex)  

La Puertecita              (AB)                  (Sma)  

Mision Boutique Casa Colorada (AB)       (Gto)  

NH Collection Centro H. (BB)                 (Gdl)  

Gamma de Fiesta Inn (AB)                   (Mlm)  

 Monte Taxco              (AB)                    (Tax)  

Las Brisas                  (BB)                   (Aca 

 

 

 

USD 1.570,00 

Por pessoa 

em apto TRIPLO  

SAÍDAS  :  
FEV 08, MAR 08 E 22   -   ABR 19, MAI 10 E 24  

JUN 21, JUL 05 E 19    -   AGO 09 E 23 - SET 06 E 20  
OUT 11, NOV 08 E 22   -   DEZ 06 E 20   

 

Consulte sobre parte aérea com embarque em sua cidade 
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