
 
 

 
 

 

México Virreinal  (terminando em Guadalajara) 
 
 
Dia 01 Sexta. MEXICO 
Chegada ao aeroporto e traslado ao hotel. Acomodação e resto do dia livre. 
 
Dia 02 Sáb. MÉXICO (Cidade, Teotihuacán e Basílica da Guadalupe) 
Café da manhã americano ou buffet. Saída para visitar a cidade, na qual se destacam a Praça da 
Constituição, ou Zócalo, rodeada por edifícios de grande valor arquitetônico, artístico e histórico; o 
Palácio Nacional, onde estão as belas pinturas de Diego Rivera; o edifício da Suprema Corte de Justiça; 
a Catedral Metropolitana; o Templo Maior Asteca (exterior); o Parque de Chapultepec; as principais 
avenidas com os monumentos; Polanco; o camelô de Tlatelolco, que hoje é a Praza das Três Culturas. 
Saída para o Sítio Arqueológico de San Juan Teotihuacán, a misteriosa cidade dos deuses. Almoço 
Buffet e visita para conhecer a gigantesca Pirâmide do Sol - construída no Século I-, a Pirâmide da Lua -
construída no Século II-, a Avenida dos Mortos, a Cidadela com o Templo de Quetzacóatl e o Palácio das 
Borboletas. Ao retornar à cidade, visitamos a Basílica de Guadalupe. Volta ao hotel 
 

Não podemos garantir a visita a os murais de Diego Rivera no Palácio Nacional em caso de este encontra-se 
fechado em por algum evento Social ou Politico. 

 
Dia 03 Dom. MÉXICO 
Café da manhã americano ou buffet. Dia livre para atividades opcionais. Poderá visitar o Museu de 
Antropologia, no qual estão representadas as diferentes culturas pré-colombianas que habitaram o solo 
do México, passear por Xochimilco ou fazer uma excursão a Cuernavaca e Taxco. 
 
Dia 04 Seg. MÉXICO - TULA - QUERÉTARO – SAN MIGUEL DE ALLENDE 
Café da manhã americano o buffet. Saída para TULA, a cidade tolteca que floresceu entre os anos 900 
e 1200, para apreçar as pirâmides e os Atlantes. Continuação QUERÉTARO, a "Pérola do Bajío", cidade 
muito importante durante as lutas pela Independência, hoje Patrimônio da Humanidade. Visita para ver 
seus numerosos edifícios estilo barroco, que são dos séculos XVII e XVIII, localizados no centro histórico. 
Almoço pela tarde Saída para San Miguel de Allende. Visita da cidade que salientam suas belas 
mansões virreináis e a Catedral, de estilo Neogótico. Tempo livre para jantar (não incluso) no centro 
Histórico e desfrutar do ambiente noturno da Cidade. Acomodação no hotel. 
 
Dia 05 Ter. S.M. ALLENDE – ATOTONILCO - DOLORES HIDALGO - GUANAJUATO 
Café da manhã americano ou buffet. e breve percurso até o povoado de ATOTONILCO, para visitar a 
Capela construída no século XVI, em cujos tetos e paredes está plasmado o encontro e a fusão da 
Cultura Europeia e Pré-colombiana. É de particular importância este lugar já que, ao começar a Guerra 
da Independência, se reuniram as tropas insurgentes visando formar a Bandeira que levavam de 
estandarte e que portava a imagem da Virgem da Guadalupe. Continuamos até DOLORES HIDALGO, 
cidade Berço da Independência mexicana e onde está o túmulo do famoso cantor e compositor mexicano 
José Alfredo Jiménez. Chegada em GUANAJUATO pela tarde, cidade Patrimônio da Humanidade. Visita 



 
 

 
 

da cidade para ver o Monumento do Pípila, o Teatro Juárez, o Jardim da União, a Praça do Baratillo, a 
Universidade, o Mercado Hidalgo, o Beco do Beijo e a Alhóndiga de Granaditas. Tempo Livre para 
caminhar pela área cêntrica, ver a cidade iluminada e jantar em algum restaurante do centro (não 
incluso). Traslado ao hotel e Acomodação. 
 
Dia 06 Qua. GUANAJUATO - TLAQUEPAQUE - GUADALAJARA 
Café da manhã americano ou buffet. Saída para TLAQUEPAQUE, que é sem dúvida o maior centro 
oleiro e do vitrificado do México; aqui se poderá admirar a mais variada fabricação de artesanato popular 
e suas pitorescas ruas onde poderá jantar (não Incluso) no “El Parían”, grande praça com muitos 
restaurantes típicos onde não faltam os Mariachis. Tempo livre, breve percurso até Guadalajara e 
acomodação no hotel. 
 
Dia 07 Qui.  GUADALAJARA (Tequila e Cidade) 
Café da manhã americano ou buffet. Saída para a região de TEQUILA, de onde vem sua denominação 
de origem, a bebida mais antiga e tradicional no México “a Tequila”; visitaremos uma das fazendas 
dedicadas à produção desta bebida. Depois da visita à fábrica processadora e de ter degustado a tequila 
que aqui se produz, retorno a Guadalajara e visita panorâmica dá cidade que foi fundada em 1542 e que 
conta com múltiplas construções da época da Colônia ao Porfiriato. Destacam-se, entre outros: a 
Catedral, o Hospício Cabanhas e o Palácio do Governo. Volta ao hotel. 
 
Dia 08 Vie.  GUADALAJARA  
Café da manhã americano ou buffet. Na hora combinada, traslado ao aeroporto. Ou terminal de ônibus.  
 
 

Notas importantes: 
 

1*/ Saídas garantidas base mínimo 2 pessoas. 
2*/ Apartamento Triple som com 2 camas. (Não tem camas extras). 
3*/ O preço de CHD aplica para meninos de 03 ate 11 anos. 
 

 
 
O PROGRAMA INCLUI:  
 

•  Acomodação em hotéis de 4* 

• Taxas de hospedagem. 

• Café da manhã Americano ou Buffet (se estiver disponível). Mais 2 almoço  

• Traslados aeroporto/hotel/aeroporto. 

• Percurso terrestre e visitas, segundo itinerário, com serviços compartilhados. 

• Entradas:  Teotihuacán, Tula, Funicular Pipila, Mundo Cuervo (con degustación), Hospicio Cabañas. 

• Gorjetas aos garçons nos restaurantes. 

• Uma mala por passageiro. 

• Uma Garrafa de agua de ½ lt. Por dia de excursão  e por pessoa. 
 
 



 
 

 
 

 
 
Base Hoteis: 
 
Cd do México  -   3n Casablanca  
San Miguel de Allende  -   1n Império de Angeles 
Guanajuato  -   1n     Holiday Inn  
Guadalajara  -   2n     De Mendoza 
 
 
 

Preços:  
 
A Partir de Jan. 03 ate Dez. 11, 2020 

 

Por pax em SGL     Por pax em DBL                Por pax em TPL          CHD 

  1,231.00 USD         892.00  USD                                  842.00                               338.00 USD 

 

*** Os preços acima mencionados som por pessoa em dólares americanos.  

 

 

Saídas Dez. 20 ao 27, Feb 14 e Reservações em Semana Santa (Abril 05 ao 19) e Datas do 
Grande Premio Formula 01 Cidade do México (Out 29 ao 02 Nov. ) Ficam  sujeitas a 

disponibilidade. 

 

 


