
 
 

 
 

Cidade do México Completa 
 

 
 

Cidade do México – Teotihuacán - Cuernavaca – Taxco – Cholula – S. María Tonantzintla – Puebla 
– Coyoacán - Xochimilco 
 
Dia 01 MÉXICO 
Chegada ao aeroporto e traslado ao hotel. Acomodação e restante do dia livre. À noite, traslado para o 
Jantar no Restaurante Villa María, com música ao vivo de Veracruz e mariachis. Serão recebidos 
com um drink Margarita, e desfrutaremos de deliciosos pratos mexicanos (2 opções a escolher). 
 
Dia 02 MÉXICO (Visita à cidade e Museu de Antropologia) 
Pequeno almoço americano ou buffet. Pela manhã, visita pela 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, cuja construção durou três séculos; o Templo Maior Asteca (exterior); o Parque 
de Chapultepec; as principais avenidas, monumentos, áreas residenciais e comerciais. Finalizamos com 
uma breve visita ao Museu de Antropologia, um dos mais famosos do mundo pelas peças pré-
colombianas que aí se exibem (visitaremos a sala Asteca). Tarde livre na qual é recomendável visitar o 
Museu do Templo Maior Asteca, ou continuar por conta própria a visita ao Museu de Antropologia. 
 

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 MÉXICO (Pirâmides de Teotihuacán e Basílica da Guadalupe) 
Pequeno almoço americano ou buffet. Pela manhã: Visita à Praça das Três Culturas, que foi para os 
Astecas o mercado mais importante de seu Império, onde se conseguia grande variedade de produtos 
que chegavam de todos os quatro cantos de seu vasto território. O camelô de Tlatelolco. Continuamos 
nossa excursão ao Sítio Arqueológico de San Juan Teotihuacán, a misteriosa cidade dos deuses, 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 Quetzacoatl e o Palácio das Borboletas. 
Almoço Buffet. Ao retornar à cidade, visita à moderna Basílica de Guadalupe. Resto da tarde livre. 
 
Dia 04 MÉXICO (Cuernavaca e Taxco) 
Pequeno almoço americano ou buffet. Saída pela manhã para a cidade residencial de CUERNAVACA, 
de romântica atmosfera-, chamada “Cidade da Eterna Primavera”, para conhecer o Palácio de Cortés 
(exterior) e a Catedral mais antiga do México. Logo à continuação, a bela cidade mineira de Taxco, para 
visitar a Igreja de Santa Prisca, suas estreitas ruas coloniais, a Praça da Borda, o Palácio Municipal e as 
lojas de prataria. Almoço (Incluído) num restaurante perto do zócalo e, pela tarde, retorno à cidade do 
México. 

 
Dia 05 MÉXICO (Cholula, Santa María Tonantzintla e Puebla) 
Pequeno almoço americano ou buffet. Saída pela rodovia que nos levará pelos bosques milenares de 
Ixtacihuatl e, se o tempo permitir, teremos uma bela vista do mítico vulcão Popocatepetl. O Sítio 
Arqueológico Cholula, com a Pirâmide em cuja parte superior na época da colônia se construiu uma 
Igreja. Cholula foi também um dos centros cerimoniais mais importantes do mundo Pré-colombiano. Perto 
daí, encontra-se o povo de Santa Maria Tonantzintla, onde visitaremos a Igreja de estilo Barroco. 
Prosseguiremos nossa visita à cidade de Puebla, onde visitaremos o centro histórico, a catedral, a 
biblioteca Palafoxiana e o templo de Santo Domingo onde está uma das joias arquitectônicas do México, 
a Capela do Rosário. Almoço num restaurante local. Retorno à Cidade do México pela noite. 
 
Dia 06 MÉXICO (Coyoacán, Xochimilco e Cidade Universitária.).  
Pequeno almoço americano ou buffet. Pela manhã, saída ao sul da cidade, para visitar o que 
antigamente foi o povo de Coyoacán e que hoje forma parte da Cidade do México. Aqui visitaremos a 
Igreja, a antiga casa de Hernán Cortes e que agora é a sede da Delegação de Coyoacán e a Casa 
Museu de Frida Kahlo chamada também a Casa Azul. Seguimos para Xochimilco passando pela famosa 
Universidade Nacional Autônoma de México (UNAM), onde admiraremos a obra de artistas como Juan 
Ogorman, que decorou vários edifícios, assim como o Estádio Universitário que foi sede dos Jogos 
Olímpicos de 1968. Chegada a Xochimilco. Passeio pelos belos canais. Volta ao hotel. Tarde livre. 
 
Dia 07 MÉXICO. 
Pequeno almoço americano ou buffet. Traslado na hora combinada ao aeroporto da Cidade do México 
até seu próximo destino. 
 

 

 



 
 

 
 

O PROGRAMA INCLUI: 

• Taxas de hospedagem. 

• Café da manhã Americano ou Buffet (se estiver disponível). Mais 3 almoços e 1 jantar. 

• Traslados aeroporto/hotel/aeroporto. 

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

• Ingressos aos sítios arqueológicos e monumentos incluídos no itinerário. 

• Gorjetas aos carregadores em aeroportos, e garçons nos restaurantes. 

• Uma mala por passageiro. 

• 01 garrafa de agua de ½ Lt. por dia de excursão e por pessoa 

 
Preços: 
 
A partir de: Dez. 17, 2019 a Dez. 16, 2020. 

HOTEL REGENTE CAT. TURISTA SUPERIOR 

SGL       820.00 USD DBL      615.00 USD TPL 562.00 USD CHD   257.00 USD 

 
HOTEL ROYAL REFORMA CAT. PRIMERA 

SGL       1,040.00 USD DBL      720.00 USD TPL    640.00 USD CHD   262.00 USD 

  

HOTEL CASA BLANCA CAT. PRIMERA 

SGL 976.00 USD DBL      685.00 USD TPL   666.00 USD CHD   247.00 USD 

  

HOTEL GALERÍA PLAZA CAT. PRIMERA SUPERIOR 

SGL    1,298.00 USD DBL      887.00 USD TPL   830.00 USD CHD   281.00 USD 

  

HOTEL BARCELÓ REFORMA CAT. LUJO 

SGL    1,416.00 USD DBL      920.00 USD TPL   936.00 USD CHD   276.00 USD 

|               

HOTEL MARQUIS REFORMA CAT. LUJO 

SGL    1,715.00 USD DBL   1,063.00 USD TPL   1,072.00 USD CHD   315.00 USD 

Os Preços acima mencionados são em Dólares Americanos. 

Saídas nas Datas do Grande Premio Formula 01 Cidade do México (Out 29 ao 02 Nov. ) 
Ficam  sujeitas a disponibilidade. 


