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 MEXICO MODERNO E ANTIGO 12 Dias / 11 Noites   
   

Saída : terça-feira    
 
Dia 01. (TER) 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 (QUA) 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, a Plaza de la Constitución, o Zócalo, o Templo Mayor Azteca, a Catedral Metropolitana 
e principais avenidas; posteriormente, visitaremos o bosque de Chapultepec e uma das zonas residenciais 
mais famosas, e também a Zona Rosa. Retorno ao hotel e resto do dia livre.   
  

Dia 03. (QUI) CIDADE DO MÉXICO — PUEBLA — OAXACA  Café da manhã. Saída para a cidade de Puebla, 
Patrimônio da Humanidade declarado pela UNESCO, para visitar Santa Maria Tonantzintla, templo com linda 
decoração manual dos indígenas, além de ver sua imponente catedral na praça principal e a capela do rosário, 
considerada a oitava maravilha da arte. Saída para Oaxaca, chegada. Alojamento.   

  
Dia 04. (SEX) OAXACA – MONTE ALBAN – MITLA -TULE  Café da manhã. Visita à Monte Albán, zona 
arqueológica patrimônio histórico e cultural da humanidade, onde encontraremos manifestações das culturas 
Olmeca, Zapoteca e Mixteca: A Grande Praça, o Observatório, a Tumba No. 7, as “Estelas de los Danzantes”. 
Durante a tarde visitaremos Mitla, importante centro Arqueológico de bela decoração baseado em desenhos 
simbólicos. Também conheceremos a Árvore do Tule, talvez o ser vivo mais volumoso do mundo. Durante a 
tarde visitaremos esta bela cidade colonial também patrimônio histórico e cultural da humanidade, incluindo 
sua Catedral, o impressionante convento de Santo Domingo e o Museu do Ouro. Alojamento    
 
Dia 05. (SÁB) OAXACA – SUMIDERO – SAN CRISTÓBAL  Café da manhã no caminho. Saída para Tuxtla 
Gutiérrez, admirando as comunidades indígenas ao longo do caminho e a paisagem que nos oferece a 
orografia e a flora da região; faremos um passeio em lancha pelo imponente Canyon do Sumidero, que possui 
cerca de mil metros de altura em seu cume. Seguimos para San Cristóbal. Alojamento.   
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Dia 06. (DOM) SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS (POVOADOS INDÍGENAS)  Café da manhã. Visita aos povoados 
Indígenas e típicos de San Juan Chamula e Zinacantán, para conhecer suas comunidades e seus ancestrais 
costumes sincréticos. Tarde livre para visitar seus Mercados indígenas, o espetacular templo de Santo 
Domingo, a Catedral, e caminhar por esta bela cidade. Alojamento.   
  

Dia 07. (SEG) SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS – ÁGUA AZUL -  PALENQUE  Café da manhã. Seguimos para as 
Cascatas de Água Azul, com belíssimas tonalidades azul turquesa. Possibilidade de nadar. Seguimos para 
Palenque, parque Nacional e Cidade pré-hispânica. Jantar e Alojamento.   
  

Dia 08. (TER) PALENQUE - CAMPECHE  Café da manhã. Visita à zona arqueológica de Palenque, declarada 
como patrimônio cultural da Humanidade pela UNESCO, e que também é uma das mais importantes do 
mundo maia por sua história e impressionante arquitetura; dentro do templo das inscrições foi encontrada a 
tumba do Rei Pakal; também visitaremos este impressionante conjunto arqueológico. Seguimos para a bela 
Cidade murada de Campeche. Passeio panorâmico. Jantar e Alojamento.   
Dia 09. (QUA) CAMPECHE – UXMAL - MÉRIDA  Café da manhã. Saída para Uxmal, também declarada 
patrimônio arqueológico cultural da humanidade. Visita a esta zona arqueológica de impressionante beleza 
percorrendo a pirâmide do adivinho, o quadrângulo das freiras, o palácio do governador, o jogo de bola, etc. 
Almoço e continuaremos em direção à Mérida, “a cidade branca“, onde faremos um passeio panorâmico pelo 
“paseo Montejo”, o monumento da pátria e a praça principal, admirando praças, parques e mansões. 
Alojamento.   
  
Dia 10. (QUI) MÉRIDA – CHICHEN-ITZÁ – CANCUN OU RIVIERA MAIA  Café da manhã. Saída para Chichen-itzá, 
ruínas maias de maior renome no México e no mundo inteiro, declarada patrimônio arqueológico cultural da 
humanidade e recentemente escolhida como uma das SETE NOVAS MARAVILHAS DO MUNDO. Visitaremos 
sua famosa pirâmide escalonada chamada “O Castelo “, o jogo de bola, o observatório, a praça das mil 
colunas, o templo dos jaguares, o cenote (poço) sagrado, etc. Almoço continuaremos para Cancun ou Riviera 
Maia. Alojamento.   
  

Dia 11. (SEX) CANCUN OU RIVIERA MAIA  Café da manhã. Dia livre para aproveitar as praias destes 
maravilhosos destinos turísticos ou realizar alguma visita opcional como Isla Mujeres, Xcaret, Tulum/XelHá ou 
Cozumel, para orientações sobre estas visitas poderá consultar nosso pessoal do escritório local.  Alojamento.   
  

Dia 12. (SÁB) TRASLADO DE SAÍDA — FIM DE NOSSOS SERVIÇOS  Café da manhã. Na hora indicada traslado ao 
aeroporto para embarcar no voo de retorno para casa.    
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Os hotéis neste roteiro são 4 estrelas ou similares e serão confirmados de acordo com a disponibilidade. 

 
Inclui: 

• Guia em todo o roteiro  

• 02 noites em Cd. De México (Reforma Hotel Royal) 

• 02 noites em Oaxaca (Fortin Plaza Hotel e Mision de los Angeles) 

• 02 noites em San Cristobal de las Casas (Hotel Villamercedes, Diego de Mazariegos ou Casa Vieja) 

• 01 noite em Palenque (Hotel Villamercedes, ou Chan Kah Resort Village) 

• 01 noite em Campeche (Hotel Gamma Malecón del Mar e Plaza Campeche) 

• 01 noite em Merida (Hotel El Conquistador ou Gamma Fiesta Inn El Malecon) 

• 02 noites em Cancun (Hotel Flamingo) 

• Café da manhã e jantar diariamente na Cidade do México, Oaxaca, San Cristobal de las Casas, 
Palenque, Campeche e Mérida. 

• Vafé da manhã em Cancun 

• Transfer  de chegada na Cidade do México, 

• City Tour na cidade do México 

• transporte terrestre ao longo da rota 

• Visita a Puebla, Oaxaca, Monte Albán, Mitla, Tule Tree, Sumidero Canyon, San Cristobal de las Casas, 
San Juan Chamula, Zinacantan, Água Azul Cachoeiras, Palenque, Campeche, Uxmal, Merida e Chichen 
Itza 

• Transfer de saida em Cancun 

• taxas de hospedagem  

• IRRF de transferência internacional 

 

Por pessoa em apto duplo a partir de USD 1.160,00 

Ano 2018  

 

 

Consulte sobre parte aérea com embarque em sua cidade 
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