Semana Santa no México 2018
Saída do Brasil: 26 de Março de 2018

15 DIAS

Visitando: México DF, San Cristobal, Palenque, Campeche, Merida, Chichen Itza e
Cancun.
A Alcance Viagens programou esta saída que conjuga arqueologia, cultura, arte e lazer, percorrendo as principais
Cidades do México num roteiro fascinante. Venha fazer parte desta magnífica viagem.
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SALVADOR/SÃO PAULO/MEXICO: Apresentação no aeroporto para embarque com destino a
MEXICO DF: Chegada, recepção e traslado ao hotel. Tarde livre para descanso.
MEXCIO DF: Café da manhã e saída para visita a cidade conhecendo o Zocalo, Catedral, Palácio Presidencial, Praça
de Santo Domingo, Palácio de Belas Artes, Passeio da Reforma, Zona residencial e Museu de Antropologia, um dos
maiores do mundo na sua categoria. Tarde livre.
MEXICO DF: Café da manhã. Dia livre, sugerimos visita opcional as Pirâmides de Tehotihuacan e Basílica de
Guadalupe.
MEXICO/SÃO CRISTOVÃO: Café da manhã e Traslado ao aeroporto para embarque com destino a Tuxla Gutierrez,
chegada e traslado ao Rio Grijalva para embarque e ingressar ao Canyon do Sumideiro, continuação até San
Cristovão, chegada e hospedagem.
SAN CRISTOVÃO (Comunidades Tzotziles): Café da manhã e saída a PE pelo mercado indígena e o Templo de Santo
Domingo, pela região veremos as comunidades de São João Chamula e Zincantan. Tarde livre.
SAN CRISTOVÃO/CASCATAS DE AGUA AZUL E MISOL-HÁ/PALENQUE: Café da manhã e saída em direção ao Rio
Yaxhá (água azul), tempo livre para desfrutar desta magnífica paisagem de cascadas de água azul com as vistas das
cascadas Misol-há (possibilidade de banho no local). Continuação até Palenque e hospedagem.
PALENQUE/CAMPECHE: Café da manhã e saída em direção a Palenque, centro arqueológico onde veremos o
Templo das inscrições, Templo do Sol e da Cruz Folhada e banho da rainha. Almoço e continuação para Campeche
cidade fortificada e declarada Patrimônio da Humanidade, visita panorâmica e hospedagem.
CAMPECHEUXMAL/MERIDA: Café da manhã e saída para Uxmal, visita cultural a Pirâmide do Adivinho,
Quadrangulo das Freiras, Templo do Governador, etc. Continuação até Merida e hospedagem. No fim da tarde visita
a zona residencial, Monumento a Patria, Passeio Montejo, Casas Gemeas, Rua 60, Catedral e Zocalo. Hospedagem.
MERIDA/CHICHEN-ITZA/CANCUN: Café da manhã e saída em direção a Chichen-Itza, para apreciar a grandiosa
construção da cultura Maia: Visita a Pirâmide do castelo, Templo das mil colunas, Jogo de bola, etc. Tempo livre para
banho e almoço. Continuação até Cancun e hospedagem.
CANCUN: Café da manhã. Dia livre para desfrutar das Praias de água azul turquesa.
CANCUN: Café da manhã. Dia livre.
CANCUN/BRASIL: Café da manhã. Hospedagem até 12:00h. Em horário a determinar, traslado ao aeroporto para
embarque com destino ao Brasil e fim dos nossos serviços.

Preço por pessoa:
Parte Aérea: Favor Consultar.

Parte terrestre: Em apartamento Duplo: U$ 1.695,00 – Supl. SGL: U$ 694,00
Forma de pagamento: 25% de entrada e saldo em 6X nos cartões de crédito OU 9X com cheques pré datados.
Nossos preços incluem:
Hotéis de categoria Primeira com café da manhã.
Ônibus de luxo com guia acompanhante desde São Cristovão até Cancun.
Visitas mencionadas no roteiro.
Café da manhã + 02 refeições (conforme descrito no roteiro).
Seguro de viagem.

Informações e reservas:

