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Rota do Sol e Reino Maya & Cancún 
 

 
 

 

1° Dia – Cidade do México  
Chegada no aeroporto da Cidade do México e traslado ao hotel. Restante do dia livre. 

Hospedagem na Cidade do México. 
 

2° Dia – Cidade do México: Visita a cidade e Museu de Antropologia 
Café da manhã no hotel. 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 (visita ao 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 (passeios e/ou atividades não incluídos). Hospedagem na Cidade do México. 
* Importante: 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 Político. 
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3° Dia – México: Visita as Pirâmides de Teotihuacán e Basílica de Guadalupe 

Café da manhã no hotel. Pela manhã, saída para visitar à Praça das Três Culturas, que foi 
para os Astecas o mercado mais importante de seu Império, com uma grande variedade 
de produtos que chegavam de todos os quatro cantos de seu vasto território. O camelô de 

Tlatelolco. Continuamos nosso passeio 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. Parada para almoço (incluído). 
Ao retornar à cidade, visita à moderna Basílica de Guadalupe. Restante da tarde livre. 
Hospedagem na Cidade do México. 
 

4° Dia – México / Taxco 
Café da manhã no hotel. Saída pela manhã para a cidade residencial de Cuernavaca, de 
romântica atmosfera, conhecida como a “Cidade da Eterna Primavera”, para conhecer o 

Palácio de Cortés (visita ao exterior) e a Catedral mais antiga do México. 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. Parada para almoço 

(incluído) em um restaurante perto do zócalo. Traslado para o hotel em Taxco. 
Hospedagem em Taxco. 
 

5° Dia – Taxco / Acapulco 
Café da manhã no hotel. Saída pela Serra Madre para o tradicional centro turístico de 
Acapulco. Chegada e hospedagem em Acapulco. 

 

6° Dia – Acapulco 
Café da manhã no hotel. Dia livre para desfrutar das praias ou realizar atividades opcionais. 

Hospedagem em Acapulco. 
 

7° Dia – Acapulco / Mérida 
Café da manhã no hotel. Traslado ao aeroporto para embarcar com destino a Mérida 
(passagem aérea não incluída). Chegada e traslado ao hotel. Restante do dia livre. 
Sugerimos efetuar ao entardecer, um passeio nas típicas Calandrias (carruagens de 

cavalos) para fazer um belo tour panorâmico pela cidade (passeio não incluído). 
Hospedagem em Mérida. 
 

8° Dia – Mérida:Visita a Uxmal e Kabah 
 
Café da manhã no hotel. Saída para Uxmal, um dos sítios arqueológicos mais belos da Rota 

Puuc. Realizaremos uma visita cultural conhecendo: a grandeza da Pirâmide do Adivinho, 
os magníficos frisos do Quadrângulo das Freiras, o Edifício das Tartarugas e as 
panorâmicas desde o Templo do Governador falam da importância deste conjunto 

arquitetônico. Também visitaremos Kabah que já se encontrava habitada a meados do 
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século III a.C. A maior parte da arquitetura visível hoje foi construída nos séculos VII e XI. 
Em um dos dintéis sobre a porta de um edifício está gravada a data ano 879, 

provavelmente durante a época áurea da cidade. Outra data gravada é uma das mais 
recentes da época clássica maia, Kabah foi abandonada ou pelo menos não se construíram 
mais centros cerimoniais vários séculos antes que chegassem os conquistadores espanhóis 

a Yucatán. Um caminho elevado de pedestres, ou "sacbé", de 18km de comprimento e 5m 
de largura com arcos em ambos extremos conectava o sítio com Uxmal. Parada para 
almoço (incluído). Visita ao Museu do Chocolate e, pela tarde, retorno para Mérida. 

Hospedagem em Mérida. 
 

9° Dia – Mérida / Chichen Itzá / Cancún  
Café da manhã no hotel. Saída para o Sítio Arqueológico de Chichen Itzá, o recinto maia 
mais importante de Yucatán do século III, para visitar o templo de Kukulkan e a Estrutura 
maia onde está o famoso Trono do Jaguar Vermelho e o Disco de Jade, Templo dos Tigres, 

Muro do Sacrifício, Observatório, Convento, Templo do Grande Sacerdote e outros lugares 
de interesse. Parada para almoço (incluído). Continuação para Cancún. Hospedagem em 
Cancún. 

  

10º Dia – Cancún 
Dia livre para atividades opcionais. Depois de passeios e visitas, aproveite para descansar 

e curtir a estrutura do hotel. Com estrutura que oferece conforto e comodidade, 
gastronomia renomada, passar o dia na beira da piscina e na praia é ideal para relaxar e 
aproveitar. Hospedagem em Cancun. 

 

11º Dia - Cancún / Cidade de Destino 
Em horário marcado, traslado para o aeroporto de Cancún para embarque com destino a 

São Paulo. Fim de nossos serviços. 
 

Serviços Incluídos: 

 
 10 noites de hospedagem com café da manhã, sendo: 

 3 noites na Cidade do México; 

 1 noite em Taxco; 
 2 noites em Acapulco; 

 2 noites em Mérida; 
 02 noites em Cancún de hospedagem com sistema de alimentação conforme 

hotel escolhido; 

 Traslado de chegada na Cidade do México; 

 Traslado de saída regular hotel / aeroporto de Cancun; 
 Percurso em micro-ônibus ou van de turismo climatizada; 

 Passeios e visitas citadas no roteiro; 
 Ingressos aos sítios arqueológicos e museus visitados conforme roteiro; 

 Refeições: 04 almoços citados no roteiro (não inclui bebidas); 
 Serviço de guia em espanhol. 
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Serviços não incluídos: 
 

 Passagem aérea Cidade de Origem / Cidade do México // Acapulco / Mérida  // 
Cancún / Cidade de Origem; 

 Não inclui taxas aeroportuárias e taxa de embarque; 

 Refeições não especificadas no roteiro; 
 Bebidas durante as refeições; 

 Gorjetas à guias, motoristas, garçom, etc.; 
 Despesas de caráter pessoal, passeios opcionais e demais itens não incluídos no 

programa. 

  

Datas de Saída do Tour (na Cidade do México): 
 

 2019 
 Saídas Diárias 

 

Hotéis previstos (ou similares): 
 

 Opção A: 

CIDADE HOTEL 

CIDADE DO MÉXICO REGENTE OU SIMILAR 

TAXCO MONTE TAXCO OU SIMILAR 

ACAPULCO ELCANO OU SIMILAR 

MÉRIDA EL CONQUISTADOR OU SIMILAR 

CANCÚN A ESCOLHER 

 

 

 Opção B 

CIDADE HOTEL 

CIDADE DO MÉXICO ROYAL REFORMA OU SIMILAR 

TAXCO MONTE TAXCO OU SIMILAR 

ACAPULCO EMPORIO ACAPULCO OU SIMILAR 

MÉRIDA HOLIDAY INN OU SIMILAR 

CANCÚN A ESCOLHER 

 

 Opção C: 

CIDADE HOTEL 

CIDADE DO MÉXICO GALERIA PLAZA OU SIMILAR 

TAXCO MONTE TAXCO OU SIMILAR 

ACAPULCO EMPORIO ACAPULCO OU SIMILAR 

MÉRIDA HOLIDAY INN OU SIMILAR 

CANCÚN A ESCOLHER 
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 Opção D: 

CIDADE HOTEL 

CIDADE DO MÉXICO KRYSTAL REFORMA OU SIMILAR 

TAXCO MONTE TAXCO OU SIMILAR 

ACAPULCO EMPORIO ACAPULCO OU SIMILAR 

MÉRIDA HOLIDAY INN OU SIMILAR 

CANCÚN A ESCOLHER 

 
 

Informações Adicionais: 
 

 Preços sujeitos à alteração sem prévio aviso; 
 Os preços não são válidos para bloqueios, feriados, congressos e feiras; 
 Informe-se sobre a documentação pessoal exigida para esta viagem. A 

responsabilidade sobre ela é exclusiva do passageiro; 

 Preços não incluem early check-in e late check-out. Verifique custos adicionais 
com um de nossos Consultores; 

 Verifique política de crianças de acordo com a categoria escolhida com um de 
nossos consultores; 

 Preços não incluem early check-in e late check-out. Verifique custos adicionais 
com um de nossos Consultores; 

 Sugerimos aos passageiros o Certificado Internacional contra febre amarela 
devido às possíveis exigências do país e conexões aéreas (vacina deverá ser 
tomada com no mínimo 10 dias de antecedência da data do embarque).  

 Passageiros de outras nacionalidades (não brasileiro) devem verificar 
documentação junto ao consulado do seu país.   

 

 

Valores: 
 

SERVIÇO VALOR TOTAL A PARTIR DE 

1 Quarto,  2 Adultos R$7.296,85 10x R$ 365,00 
Pagamento em até 10x* sem juros nos cartões de crédito Visa, Mastercard e American Express 
*O valor mínimo da parcela deverá ser R$ 200,00 


