
 

 

 

 

 

 

Circuito - Imagem e as cores do México 

 

 
 
 
Cidade do México – Teotihuacan – Puebla – Oaxaca – Monte Albán – Coyotepec – Teotitlan – El 
Tule – Oaxaca – Veracruz – El Tajín - Xalapa – Coatepec - Tlaxcala - Cidade do México 
 
 
Dia 01 . Sab.  MEXICO 
Chegada ao aeroporto e transfer ao hotel. Acomodação e resto do dia livre. 
 
Dia 02 Dom.  MÉXICO (Cidade, Teotihuacán e Basílica da Guadalupe) 
Pequeno almoço 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); as principais avenidas com os monumentos; 
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 
 



 

 

 

 

 
Dia 03 Seg.  MÉXICO - PUEBLA - OAXACA 
Pequeno almoço americano ou buffet. Saída para Puebla, Cidade Patrimônio Cultural da Humanidade. 
Visita Panorâmica: Praça de Armas, Catedral, Capela do Rosário, Casa das Bonecas, Companhia de 
Jesus, Universidade, Praçinha e Beco dos Sapos, Casa do Alfenim e desfrutaremos do tempo livre no 
Parían, colorista centro artesanal. Almoço. Viagem para Oaxaca, terra do jade e do ouro. Acomodação.   
 
Dia 04 Ter.  OAXACA (Monte Albán, Coyotepec, Teotitlan, El Tule) 
Pequeno almoço americano ou buffet. Visita ao Monte Albán, a antiga capital Zapoteca. Continuamos 
ao povoado de Coyotepec, famoso pela elaboração de vasos de barro preto e a região textil de Teotitlan 
do Vale, onde os artesãos nos mostrarão como se fabricam os tecidos e se obtêm as cores de forma 
natural. Finalmente, visitamos a milenar árvore do Tule. Retorno à cidade de Oaxaca e visita panorâmica 
da mesma.   
  
Dia 05 Qua.  OAXACA - VERACRUZ (Visita à Cidade) 
Pequeno almoço americano ou buffet. Saída para o Golfo do México, ao conhecido Porto de Veracruz. 
Chegada ao meio-día. Acomodação e tempo livre. Pela tarde, visita da cidade: Forte de San Juan de 
Ulúa, Baluarte de Santiago, o Farol, o Registro Civil, sua antiga e movimentada orla e a zona moderna da 
cidade e Boca do Rio. Pela noite, a bohemía, o danzón e o ambiente alegre dos jarochos invadem o 
Zócalo e a orla.  
 
Día 06 Qui. VERACRUZ – EL TAJIN - XALAPA 
Pequeno almoço americano ou buffet. Saída para visita ao sítio arqueológico de El Tajin, " Cidade de 
Deus do trovão" nos deleita com cinco áreas: Plaza del Arroyo, zona central, o Gran Xicalcoliuhqui. Entre 
os seus edifícios, fica a Pirâmide dos Nichos, com 365 cavidades aludindo ao ano solar e folhetos 
cornijas maravilha da engenharia. (tempo para almoço) pela tarde, saída para XALAPA capital do estado 
de Veracruz através da bela Costa Esmeralda, chegamos ao nosso destino. Acomodação.. 
  
Día 07 Vie. XALAPA (Museo Arqueológico, Museo del Café Bola de Oro e Coatepec) 
Desayuno americano y/o buffet. De manhã, visita ao Museu de Antropologia de Xalapa que abriga os 
tesouros das culturas Totonaca, Olmeca e Huasteca. No final da visita, continuaremos com a visita ao 
Museu do Café: Bola de Oro, onde eles explicarão o cultivo e processamento do grão até a torrada do 
café que consumimos, continuamos até a Cidade Mágica de Coatepec, famosa por seu café e suas 
orquídeas. Teremos tempo livre para passear e almoçar. Volte à tarde para Xalapa para assistir a noite 
se você quiser (e se for temporada), para um concerto da orquestra mais antiga do México, que 
geralmente estase apresentado às sextas-feiras na sala de concertos do Universidade de Xalapa. 
Acomodação.  
 

Nota Importante: Os clientes podem ter a opção neste dia de mudar as visitas do programa pelo Rafting no Rio 
Pescados e com uma distância de 15 quilômetros. Neste caso, os clientes são transportados para a cidade de 
Jalcomulco, que fica a 50 minutos de Xalapa, onde o acampamento México Verde Fica . (Têm outras atividades 
como rapel, tirolesa, caminhadas) Eles pagariam diretamente por suas atividades lá e são levados de volta para o 
hotel em Xalapa à tarde. (não há reembolso para serviços não realizados). Se você quiser reservá-lo com 

antecedência, podemos fazê-lo. Os custos das atividades, quando você solicitá-lo. 
 
 



 

 

 

 

08 Sab.  XALAPA – TLAXCALA - MEXICO 
Pequeno almoço americano ou buffet. Partida para Tlaxcala. Começamos por visitar a Basílica de 
Nossa Senhora de Ocotlan (igreja barroca, cujo interior foi construído no século XVI) e do antigo 
Convento de São Francisco, agora catedral, ao lado da praça de touros, centro histórico e Palácio do 
Governo. Tempo livre. Continuamos para a Cidade do México, onde chegamos na tarde. Acomodação. 
 
09 Dom. MEXICO 
Pequeno almoço americano ou buffet. Transfer na hora combinada ao aeroporto da Cidade do México 
até seu próximo destino. 
 
Os preços incluem: 

• Acomodação em hotéis de 4*. 
• Pequeno almoço diário + 2 Almoços 
• Veículos de luxo com ar condicionado. 
• Guia profisional en todo o roteiro 
• Alojamento em hotéis selecionados 
• Ingresos: Teotihuacan, Monte Albán, San Juan de Ulúa, El Tajin,Museu de  Xalapa. E museo do 

café.  
• IVA e taxas de hotel. 
• Dicas para: garçons nos restaurantes 
• Serviço personalizado. 
• 01 garrafa de agua de ½ Lt. Por dia de excursão e por pessoa. 
• uma mala por passageiro. 

 

                                                                Notas importantes: 
1 / * Partidas garantidas todos os sábados com um mínimo de 2 passageiros 
2 / * Este circuito permite a adição de noites na Cidade do México desde que cumpram 
       o início do circuito, que é o dia de sábado. 
4 / * Este circuito permite a possibilidade de ser cortado no dia 06 e / ou dia 07 para tomar um vôo direto 
       de Veracruz Para Cancún. 
4*/Saídas Dez 21 e 28, Feb 15, Abr 04 e 11, mais datas da Formula 1 (não definidas) quedam sujeitas 
     a confirmação em disponibilidade e Preço. 

 

Base Hoteis: 
Cidade do México - 2n - Casablanca 
Oaxaca - 2n - Misión de los Ángeles 
Veracruz - 1n - Emporio 
Xalapa - 2n - Fiesta Inn 
Cidade do México - 1n - Casablanca 
 
Preços: A partir de: Dez. 14, 2019 ate Dez. 05, 2020 

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

 1, 569.00 USD         1,170.00 USD                               1,150.00 USD                  444.00 USD  

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


