
                            

 

  

PACOTE BLOQUEIO – ROTEIRO MEXICO COLONIAL 
 

Período da viagem: de 22 de JANEIRO a 01 de FEVEREIRO 

 
Estamos lhe enviando abaixo opções de pacote para México especialmente preparado 
pela equipe de Mercosur Viagens mediante sua solicitação. 

 
O PACOTE INCLUI: 

 
 Passagem aérea LATAM com franquia de bagagem de 23kg; 

 Traslados de chegada e de saída em México DF; 
• 02 noites de hospedagem na Cidade do México com café da manha de 23 a 25 de 

JANEIRO; 
 Passeio city tour no México DF; 

• Passeio a Basílica de Guadalupe e Teotihuacan; 
 Roteiro Colonial pelo interior do México com visitas e guia em espanhol; 
 01 noite no México com café da manha de 31 de JANEIRO a 01 de 

FEVEREIRO; 
 Seguro Viagem GTA EUROMAX com cobertura de USD 50 mil para toda a 

viagem; 
 Assistência de nosso operacional receptivo. 

 
ITINERARIO AÈREO 

 
Cia Voo Saída Chegada Origem Destino

 

3395 22 Jan 14:30 22 Jan 16:10 PORTO ALEGRE (POA) SAO PAULO (GRU) 

 

8112 22 Jan 23:55 23 Jan 06:55 SAO PAULO (GRU) MEXICO CITY (MEX) 

 

8113 01 Fev 16:00 02 Fev 04:50 MEXICO CITY (MEX) SAO PAULO (GRU) 

 

3466 02 Fev 07:35 02 Fev 09:15 SAO PAULO (GRU) PORTO ALEGRE (POA) 

 
 
 



                            

 

  

ITINERARIO DIA A DIA 
 

1º dia 23/01 – Cidade do México-  Recepção no aeroporto e traslado ao hotel.  

2º dia 24/01– Cidade do México -  Café da manhã. Pela manhã, começaremos com 
uma visita a cidade: Zócalo, Palácio Presidencial, Catedral, Plaza de Santo Domingo, 
Belas Artes, Chapultepec e o Museu de Antropologia. Possibilidade de visitar um 
museu por conta. Hospedagem. 

3º dia 25/01– Cidade do México - Café da manhã. Dia de visitar a Basílica de 
Guadalupe e as Pirâmides de Teotihuacan. Visita à Praça das Três Culturas, local 
histórico onde se lutou a última luta pela conquista e símbolo da fusão das culturas 
emolduradas pelas ruínas aztecas, a igreja de Tlatelolco e a moderna Unidade de 
Moradia de Tlatelolco. Depois, visitaremos o Santuário do México, a Basílica de 
Guadalupe, onde veremos a imagem original da Virgem de Guadalupe.Será contada a 
história de como foi expressado no manto do indígena Juan Diego e se visitará a 
Basílica velha ao pé da colina de Tepeyac. Na estrada moderna para Pachuca, 
chegaremos à zona arqueológica de Teotihuacán, a cidade dos deuses, a cerca de 50 
km a nordeste da capital e onde podemos admirar as impressionantes pirâmides do 
Sol e da Lua, caminhar ao longo da avenida os mortos, para conhecer o Palácio das 
Borboletas e o Templo da Serpente Emplumada, Quetzalcoatl.Retorno ao hotel. 

4º dia 26/01 – Cidade do México – Morelia - Patzcuaro – Café da manha. Partida 
para Morelia e visita, que é mais conhecida como a cidade da pedreira rosa. Palácio 
do Governo: Originalmente foi o Seminário Tridentino, que abriu suas portas em 1770 
e chegou a setecentos estudantes. Depois da Independência, o prédio é usado como 
quartel. Também visitamos o Palácio Clavijero, a Plaza de Armas e o Aqueduto, 
construído no século XVIII para fornecer água para a então chamada cidade de 
Valladolid. Visite também: a Fonte das Tarascas e a Igreja de Gualupita, datada do 
início do século XVIII, e que foi construída em estilo churrigueresco. A cidade, fundada 
em 1541, foi considerada pela UNESCO como Patrimônio Cultural da Humanidade. 
Visita a um mercado de artesanato e doces. Ao anoitecer, continuaremos nossa 
jornada para chegar à tarde a Patzcuaro. Alojamento no hotel. (10 horas) 

 5º dia 27/01 – Patzcuaro - Guadalajara - Café da manhã. Visita a Patzcuaro, antiga 
capital do reino Purépecha. É uma cidade colonial com sabor próprio, diferente das 
demais, fundada em 1534. Visitaremos a Basílica de Nossa Senhora da Saúde, a 
Casa dos Onze Pátios; a Biblioteca Gertrudis Bocanegra, com seu mural pintado por 
Juan O'Gorman; o Plaza em homenagem a Don Vasco de Quiroga e seu mercado 
típico. Vista panorâmica do lago de Janitzio. Visita a Santa Clara del Cobre, onde 
veremos como funciona o cobre e Tzintzuntzan. Continuamos nossa excursão a 
Guadalajara. Chegada à tarde e hospedagem. (aprox. 08 horas) 

6º dia 28/01 – Guadalajara - Café da manhã. Visita à cidade de Guadalajara, fundada 
em 1542. Esta magnífica cidade, prolífica em edifícios da Coloría, exibe um grande 
número de exemplos arquitetônicos relevantes como a sua Catedral. Visitaremos o 
Palácio do Governo, o Teatro Degollado e o Hospício Cabañas, um espaço cultural 
dentro do qual você poderá ver os murais do renomado pintor jalisciano José 
Clemente Orozco. Visite a cidade de Tequila e a entrada da destilaria para ver a 
elaboração da tequila. 

7º dia 29/01 – Guadalajara - Guanajuato - Café da manhã. Visita a Tlaquepaque, 
lugar típico onde você pode ver muitas lojas com artesanato. Almoço incluso. 



                            

 

  

Terminando a partida para Guanajuato. Chegada e chegada para o hotel. (Aprox. 06 
horas). 

8º dia 30/01 – Guanajuato – San Miguel de Allende - Café da manhã. De manhã, 
visite a cidade de Guanajuato. Vamos ver suas ruas subterrâneas e a opulência 
mostrada por sua arquitetura civil e religiosa do século XVIII; graças aos seus ricos 
depósitos de prata. Visitaremos o Teatro Juarez, a Basílica de Nossa Senhora de 
Guanajuato, a Universidade, o Mercado Hidalgo, o Museu Alhóndiga. Vamos caminhar 
por becos lendários, cheios de histórias como o "Callejón del Beso". À tarde, traslado 
para San Miguel de Allende. Chegada e alojamento. 

9º dia 31/01 – San Miguel de Allende – México DF – Café da manha. Visita a San 
Miguel de Allende, uma bela cidade construída nas encostas das colinas, cuja 
estrutura urbana teve que se adaptar aos aspectos topográficos da terra. Visitaremos 
o Palácio Municipal, a Casa do Mayorazgo do Canal, o Instituto de Arte e Cultura de 
Allende, com sua bela capela e o Convento Real de la Concepción, entre outros. 
Continuaremos nossa jornada para Querétaro. Chegaremos ao capacete colonial para 
visitar a casa da Corregidora, os Palacetes da Marquesa da Villa do Villar del Águila e 
a casa do Conde de Sierra Gorda. Mais tarde, retornaremos à Cidade do México. 
Chegada e traslado ao hotel. (aprox. 08 horas) 

 10º dia 01/02 – México DF –  Café da manha. Em horário combinado traslado para 
aeroporto. 

 
VALORES POR PESSOA 

 

 
Tem que acrescentar USD 120.00 de taxa de embarque por pessoa. 

Forma de pagamento:  

- A vista 4% de desconto 

- 20% de entrada + 09 x sem juros nos cartões Visa e Máster. 

 
HOTEIS SELECIONADOS OU SIMILARES 

 
Cidade do México: PF 3* 

Pazcuaro: Posada Don Vasco 4* 
Guadalajara – Morales Historico 4* 

Guanajuato: Holiday Inn Express Guanajuato 3* 
San Miguel de Allende: Imperio Los Angeles 3*

 
VALOR P/PAX EM SINGLE 

 
VALOR P/PAX EM DUPLO 

 
VALOR P/PAX EM BASE 

TRIPLO 
 

BASE DE USD 2338.00  
Ou 

Entrada de R$ 1917.00 e 
saldo em 9x de R$ 852.00 

 
 

 
BASE DE USD 1990.00 

Ou 
Entrada de R$ 1632.00 e saldo 

em 9x de R$ 726.00 
 

 
BASE DE USD 1930.00 

Ou 
Entrada de R$ 1583.00 e saldo 

em 9x de R$ 703.00 
 



                            

 

  

 
- 20% de entrada + 09 x sem juros nos boletos bancários ( sujeito aprovação) 

 

IMPORTANTE: 

** Normalmente o Check in nos hotéis é liberado a partir das 14hrs e o Check out se encerra às 
11hrs. 

*** Valores em dólares americanos. 

**** utilizado o cambio de 4,10 do dia 29 de maio de 2019 

Documentos: 

 Passaporte com validade mínima de 06 meses na data do embarque em excelente 
estado de conservação.   

 Se sugere ter certificado de vacinação contra Febre Amarela; 

Estamos à disposição para maiores esclarecimentos, 
 
 


