
 

Roteiro de Viagem 
O MELHOR DO MEXICO | Cidade do México – Acapulco – Merida - Cancun 
 
1º DIA – 05/11 – PORTO ALEGRE / CIDADE DO MEXICO 
Apresentação em Porto Alegre para embarque com destino a Cidade do México. Chegada e traslado ao hotel. 
 
2º DIA – 06/11 – BASILICA DE GUADALUPE e PIRAMIDES DE TEOTIHUACAN  
Café da manhã no hotel. Em horário oportuno iniciaremos o percurso visitando a Plaza das três Culturas, onde se 
misturam o passado e o presente, a Basílica de Nossa Senhora de Guadalupe, patrona das Américas. Logo partimos 
para a impressionante zona arqueológica de Teotihuacán onde almoçaremos. Visitaremos as monumentais 
Pirâmides do Sol e da Lua, o templo de Quetzalpapalotl, a cidadela e a avenida dos mortos. Também visitaremos 
um mercado de artesanatos. Retorno à cidade do México. 
 
3º DIA – 07/11 – CIDADE DO MEXICO 
Café da manhã no hotel. Início do tour para conhecer mais da cidade do México. Visitaremos o centro histórico, 
patrimônio cultural da humanidade, o palácio nacional e seus murais, obra do pintor Diego Rivera, a Plaza 
Constitucional ou Zocalo, o Templo Mayor Azteca e a Catedral Metropolitana assim como suas principais avenidas. 
Seguimos para o bosque de Chapultepec e uma das zonas residenciais mais famosas da cidade, a Zona Rosa. 
Regresso ao hotel e restante do dia livre. 
 
4º DIA – 08/11 – CIDADE DO MEXICO – TAXCO 
Café da manhã e check-out do hotel. Neste dia viajaremos a Cuernavaca, a Cidade da Eterna Primavera, para una 
visita panorâmica, onde admiraremos uma das catedrais mais antigas da América e o Palácio de Cortés, etc.; Logo 
continuaremos para a belíssima cidade de Taxco “Capital mundial de la Plata”, almoço. Apreciaremos a famosa 
paroquia de Santa Prisca com seu impressionante estilo Churrigueresco; caminharemos por suas belíssimas ruas 
empedradas e poderemos admirar os trabalhos em prata realizados pelos artesoes locais. Chegada ao hotel e 
hospedagem. 
 
5º DIA – 09/11 – TAXCO – ACAPULCO 
Café da manhã e check-out do hotel. Saída com destino ao paradisíaco porto de Acapulco, chegada e hospedagem.  
 
6º DIA – 10/11 – TAXCO – ACAPULCO – SHOW DE CLAVADOS 
Café da manhã no hotel. Assistiremos ao conhecido show dos Clavadistas, onde nadadores profissionais se atiram 
na quebrada de Acapulco. Restante do dia livre para caminhar por sua encantadora orla marítima e, à noite, curtir 
algum de seus famosos restaurantes. 
 
7º DIA – 11/11 – ACAPULCO – MERIDA 
Café da manhã no hotel. Em horário oportuno, traslado ao aeroporto de Acapulco para voo com destino a Mérida. 
Chegada, recepção e traslado ao hotel. 
 
8º DIA – 12/11 – UXMAL com SOM E LUZ 
Café da manhã no hotel. Uxmal, "La Tres veces construida"  e  "Patrimônio Cultural de la Humanidad" (UNESCO) é 
uma das regiões arqueológicas maias mais restauradas e com a melhor manutenção, seus vestígios são 
verdadeiramente magníficos. Sua arquitetura, uma das mais majestosas do Yucatán se caracteriza por ter palácios 
baixos e horizontais colocados em torno de pátios, ricos e decorados de esculturas muito detalhadas. Uxmal foi o 
maior centro metropolitano e religioso das  colinas do Puuc. Após a visita da zona arqueológica de Uxmal, 
tomaremos um tempo para visitar as tendas de artesanais e para o jantar. (Inicio do som e luz) 
 
9º DIA – 13/11 – MERIDA – CHICHEN-ITZA – CANCUN 
Café da manhã e saída para Chichen-Itza, as ruinas Maias de maior renome de todo o México, declaradas patrimônio 
arqueológico cultural da  humanidade e recentemente escolhida como uma das SETE NOVAS MARAVILHAS DO 
MUNDO, visitando sua famosa pirâmide escalonada chamada “ El Castillo “, o observatório, a praça das mil colunas, 
templo do jaguar, el cenote (poço) sagrado, etc. almoço e continuação da viagem a Cancun. 



 

 
10º DIA – 14/11 – CANCUN 
Após o café da manhã, dia inteiramente livre para curtir este badalado balneário. Sugestão de opcional: um 
relaxante e envolvente passeio a Xel-Ha, o maior aquário natural do mundo, que fica a 122km ao sul de Cancun, ou 
ao X-Caret, famoso EcoPark da Riviera Maia. 
 
11º DIA – 15/11 – CANCUN 
Após o café da manhã, dia inteiramente livre para curtir este badalado balneário. 
 
12º DIA – 16/11 – CANCUN / CIDADE DE ORIGEM 
Café da manha no hotel. Em horário oportuno traslado ao aeroporto de Cancun para embarque de retorno ao 
Brasil. 
 
INCLUSO NO PACOTE 
- Passagens Aéreas na classe econômica; 
- 03 Noites de hospedagem com café da manhã na Cidade do México 
- 01 Noite de hospedagem com café da manhã na cidade de Taxco 
- 02 Noites de hospedagem com café da manhã em Acapulco 
 - 02 Noites de hospedagem com café da manhã em Mérida 
- 03 Noites de hospedagem ALL INCLUSIVE em Cancun 
- Traslados aeroporto / hotel / aeroporto 
- Tour de Basílica de Guadalupe e Pirâmides de Teotihuacán, com almoço 
- Tour  Cidade do México 
- Tour a Cuernavaca e Taxco  
- Visita a La Quebrada, para show de clavados 
- Tour a Uxmal, Som e Luz e jantar 
- Tour a Chichén Itzá com drop off em CUN 
- Guia local profissional em português 
- Taxas hoteleiras 
- Coordenador da operadora desde o Brasil (mínimo 15 passageiros) 
- Seguro Internacional de Assistência em Viagens 
 

 
VALOR DO PACOTE 
POR PESSOA EM APARTAMENTO DUPLO/TRIPLO – R$ 13.900,00 
POR PESSOA EM PARTAMENTO INDIVIDUAL – consultar valor com seu agente. 
 
FORMAS DE PAGAMENTO 
A vista 5% de desconto. 
10x com cartão ou cheque (mediante consulta). 
 
NÃO INCLUSO: 
- DESPESAS COM EXTRAS DURANTE A VIAGEM E ITENS QUE NÃO CONSTE COMO “INCLUSO” NO ROTEIRO; 
- TRASLADO A PORTO ALEGRE; 
 
 
VOOS PREVISTOS:  
05NOV   POA / PTY    01:30 / 06:45 
05NOV   PTY / MEX    07:40 / 10:40 
11NOV   ACA / MER   (a confirmar horários) 
16NOV   CUN / PTY   08:00 / 10:40  
16NOV   PTY / POA    11:45 / 19:05 


