GRUPO MÉXICO WATANABETUR
08 a 20 de Abril de2019 (13 dias e 12 noites)
12 Refeições Inclusas

RESUMO DA PROGRAMAÇÃO
1º dia – 08 abril (seg) – São Paulo / Cidade do México.
Comparecimento ao Aeroporto Internacional de São Paulo em horário previamente confirmado, para embarque com destino à
Cidade do México. Chegada à Cidade do México, recepção e traslado ao hotel. Acomodação. Restante do dia livre para
aclimatação.
Pernoite no hotel selecionado.
2º dia – 09 Abril (ter) – Cidade do México.
Café da manhã no hotel. Manhã livre. À tarde saída para o embarcadeiro Cuemanco Xochimilco passando pela Universidade
Nacional Autônoma de México (UNAM), onde admiraremos a obra de artistas como Juan O’gorman, assim como o Estádio
Universitário que foi sede dos Jogos Olímpicos de 1968. Chegada a Xochimilco. Passeio pelos belos canais almoço tipo piquenique
a bordo das “trajineras”.
Após o almoço, continuaremos a visita à Cidade do México: 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. Retorno ao hotel e noite livre.
Refeições incluídas: café da manhã e almoço tipo piquenique.
Pernoite no hotel selecionado.
3º dia – 10 Abril (qua) – Cidade do México
Após o café da manhã, saída para visita à 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 pernoite.
Refeições incluídas: café da manhã e almoço.
Pernoite no hotel selecionado.
4º dia – 11 Abril (qui) – Cidade do México / Tuxtla Gutierrez / San Cristóbal de Las Casas
Após o café da manhã, saída com destino ao Aeroporto Internacional da Cidade do México para embarque em voo com destino 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 local. No final, seguiremos para San Cristóbal de las Casas. Chegada em San Cristóbal de
Las Casas e acomodação. Noite livre.
Refeições incluídas: café da manhã e almoço.
Pernoite no hotel selecionado.
5º dia – 12 Abril (sex) – San Cristóbal de Las Casas
Pela manhã saída para visitar a feira local, uma das mais típicas da região, aonde diariamente, centenas de indígenas vêm vender
seus produtos. Partiremos para a igreja de Santo Domingo de estilo barroco, fundada em 1547. Ao terminar, visitaremos as
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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 fé católica. Você mesmo poderá fazer uma autêntica tortilha e degustar uma
tacinha de “Pox”, antigo elixir maia. Retorno à cidade de San Cristóbal para pernoite.
Refeições incluídas: café da manhã.
Pernoite no hotel selecionado.
6º dia – 13 Abril (sab) – San Cristóbal de Las Casas / Palenque (191 km)
Em horário previamente confirmado, saída com destino 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 em
Palenque e acomodação. Noite livre.
Refeições incluídas: café da manhã e almoço tipo box lunch.
Pernoite no hotel selecionado.
7º dia – 14 Abril (dom) – Palenque / Campeche (362 km)
Hoje visitaremos a zona arqueológica de Palenque localizada dentro da selva chiapaneca. A região oferece em pedra e estuque
as belas realizações da arte plástica maia e é frequentemente considerada uma das mais belas regiões do México. 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 em Campeche e acomodação. Noite livre.
Refeições incluídas: café da manhã e almoço.
Pernoite no hotel selecionado.
8º dia – 15 Abril (seg) – Campeche / Uxmal / Mérida (169 km)
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 em um restaurante. Em seguida, visitaremos o museu do "Chocostory", um museu vivo do cacau, onde poderão conhecer ao mesmo tempo as plantações deste produto e outras inumeráveis
variedades de árvores e animais. 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. Chegada ao hotel em Mérida para pernoite.
Refeições incluídas: café da manhã e almoço.
Pernoite no hotel selecionado.
9º dia – 16 Abril (ter) – Mérida / Chichen Itzá / Riviera Maia (309 km)
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. Podem-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 a Riviera Maia com parada no Cenote Saamal, onde poderá dar um gostoso
mergulho. Continuação da viagem até a Riviera Maya.
Refeições incluídas: café da manhã, almoço e jantar incluídos.
Pernoite no hotel selecionado.
10º e 11º dias – 17 e 18 Abril (qua e qui) – Riviera Maia
Dias livres para usufruir das instalações do hotel.
Refeições incluídas: café da manhã, almoço e jantar incluídos.
Pernoite no hotel selecionado.
12º dia – 19 Abril (sex) – Riviera Maia / Cancun / Cidade do México / São Paulo
Manhã livre. Hospedagem até às 12h. Em horário previamente confirmado, traslado desde a Riviera Maia até o Aeroporto de
Cancun para embarque com destino à Cidade do México. Chegada à Cidade do México e conexão com destino a São Paulo.
Refeições incluídas: café da manhã.
13º dia – 20 Abril (sab) – São Paulo
Chegada em São Paulo e fim de nossos serviços
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•
•
•

ESTE PROGRAMA INCLUI AINDA:
•
Passagem aérea em classe econômica voando Aeroméxico para os trechos
SAO/MEX/TGZ//CUN/MEX/SAO;
•
11 noites de hospedagem com café da manhã diário;
•
9 almoços durante a programação (sendo 1 almoço tipo box lunch)
•
3 jantares durante a programação (durante a estadia na Riviera Maya)
Transporte em ônibus turístico com ar condicionado.
Guias locais falando espanhol;
Seguro Viagem Internacional - INTERMAC, Plano Prata para passageiros com idade inferior a 75 anos.
(Passageiros com idade igual ou superior a 75 anos +US$15,00)

PROGRAMA NÃO INCLUI:
• Taxas hoteleiras;
• Refeições não mencionadas;
• Gorjetas para carregadores nos aeroportos e hotéis, motoristas e guias;
• Excesso de bagagem;
• Extras de caráter pessoal (telefonemas, bebidas, lavanderia);
• Despesas com documentações;
• Vistos e vacinas
• Early check in e late check-out, exceto quando mencionado ao contrário;
• Serviços opcionais;
• Qualquer item não mencionado como incluído;

PARTE AÉREA & TERRESTRE
Preço por pessoa em US$

•

Dividindo Apartamento Duplo: US$ 3,654.00

•
•

Dividindo Apartamento Triplo: US$ 3,597.00
Ocupando Apartamento Individual: US$ 4,768.00

Taxa de embarque prevista: US$ 135.00 por pessoa

HOTÉIS CONFIRMADOS:
CIDADE
México DF
San Cristobál de Las Casas
Palenque
Campeche
Merida
Riviera Maya

PERÍODO
08 a 11 Abril
11 a 13 Abril
13 a 14 Abril
14 a 15 Abril
15 a 16 Abril
16 a 19 Abril

HOTEL
Hotel Barceló México Reforma
Hotel Mansión del Valle
Hotel Villa Mercedes Palenque
Hotel Plaza Campeche
Hotel Presidente Intercontinal Merida
Hotel Barcelo Maya Grand

VOOS PREVISTOS:
AM 15
AM 553
ARNK
AM 444
AM 14

08 APR
11 APR

GRU/MEX
MEX/TGZ

0940/1720
1120/1246

19 APR
19 APR

CUN/MEX
MEX/GRU

1304/1550
1845/0630
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CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:
•

Parcelamento de cartão: Sinal de 30% (depósito em conta), saldo em 7 x sem juros no cartão DINERS, VISA ou
MASTERCARD (emitido no Brasil e pessoa física);
• 3 X sendo 35% de entrada (depósito em conta) + taxas (depósito) + 2 parcelas fixas nos cartões AMEX (Emitido no Brasil
e de pessoa física);
• Á vista com 3% de desconto no pacote (Aéreo + terrestre)
Preços e condições sujeitos à alteração sem prévio aviso.

Para mais Informações, Consulte-nos.
(11)5585-1485 / (11)3805-1930
Rua Vergueiro, 2253 – Sala 1013 – Vila Mariana – São Paulo SP
WWW.WATANABETUR.COM.BRR

