C A R N AVA L N O M É X I C O D A S
MARIPOSAS MONARCAS

• Saída: 19.Fevereiro.2020 •
• A impressionante migração das Mariposas Monarcas na época
ideal para presenciar esse fenômeno, incluindo visita ao Santuário
das Mariposas Monarcas.
• Hospedagem em Toluca e visita ao Jardim Botânico Cosmovitral,
cheio de cores e vida!
• 5 noites na Cidade do México. Programação completa incluindo a
Basílica de Guadalupe, o aclamado Museu de Antropologia e muito
mais!
• O melhor do México Colonial, incluindo Queretaro, a charmosa San
Miguel Allende, Guanajuato e Zacatecas.
19.02.20 • BRASIL / CIDADE DO MÉXICO
Apresentação no Aeroporto do Rio de Janeiro para embarque em
voo com destino à Cidade do México.
20.02.20 • CIDADE DO MÉXICO
Chegada na Cidade do México, recepção e traslado ao Hotel NH
Centro Historico (ou similar). Nosso grupo terá o direito de early
check-in. Restante da tarde livre para descanso. Aproveite para um
primeiro contato com a vibrante Cidade do México!
21.02.20 • CIDADE DO MÉXICO / MUSEU DE ANTROPOLOGIA
Após o café da manhã, teremos a oportunidade de conhecer o
famoso Zócalo (ou Praça da Constituição) e ver as principais atrações
da Ciudad Vieja, como a Catedral, o Palácio Nacional, o Palácio de
Correos, Casa dos Azulejos e muito mais. Ainda hoje, visitaremos o
Museu de Antropologia, de fama mundial, com acervo que conta a
história do México desde as civilizações pré-hispânicas.
22.02.20 • CIDADE DO MÉXICO / METEPEC / COSMOVITRAL / TOLUCA
Café da manhã no hotel. Saída pela manhã com destino à Metepec,
conhecida por seus artesanatos de barro. Caminhando pelas ruas
do centro veremos algumas oficinas familiares onde são produzidos
diversos objetos! Visita da Igreja e Ex Convento de San Juan
Bautista. Continuação com destino à Cidade de Toluca para visitar
um dos locais mais representativos e importantes da cidade: O
Jardim Botânico Cosmovitral. O atual edifício foi por muito tempo
sede do Mercado 16 de Setembro da cidade de Toluca, até que as
autoridades do Governo do Estado do México decidiram convertelo em Jardim Botânico, transformando as janelas em vitrais. O
desenho arquitetônico do Museu corresponde ao estilo Art Noveau.
Impressionante! Chegada no Hotel Doubletree by Hilton (ou similar).
23.02.20 • TOLUCA / SANTUÁRIO DA MARIPOSA MONARCA
Café da manhã no hotel. Saíremos com destino ao Santuário da
Mariposa Monarca, localizado a 25 km do Valle de Bravo. Neste

encantador lugar, a cada ano chegam milhões de Mariposas Monarcas
que viajam mais de 5.000 quilômetros desde o Canadá. Um privilégio
presenciar esse fenônemo, considerado por muitos como um dos
espetáculos naturais mais impressionantes que podem ser vistos no
planeta! Esses insetos escolheram há mais de quatro décadas essas
florestas mexicanas para hibernar. É um mistério digno de admiração
a capacidade que eles têm de percorrer os milhares de quilômetros
que separam as florestas do México das Montanhas Rochosas dos
Estados Unidos e do Canadá! Importante: a caminhada até o meio
da floresta onde estão concentradas as borboletas é de nível médio.
Esteja preparado com calçados e roupas confortáveis!
24.02.20 • TOLUCA / QUERETARO
Após café da manhã, saída com destino à Querétaro - Patrimônio
Mundial da Humanidade pela UNESCO, considerada o berço da
independência e uma das principais protagonistas da história do
México. Visita guiada do Ex-Convento de la Cruz e do seu Centro
Histórico. Hospedagem no Hotel Doña Urraca (ou similar).
25.02.20 • QUERETARO / PEÑA DE BERNAL / VINHEDO FREIXENET
Café da manhã no hotel. Saída em percurso rodoviário até o Vilarejo
Mágico de San Sebastian de Bernál, com cerca de 3.000 habitantes,
de onde avistaremos Peña de Bernal – impressionante monolito, um
dos mais altos em todo o mundo. Na sequência, visita ao vinhedo
Freixenet, na região de Taquisquiapan. Essa vinícola, ocupa desde
1985 o primeiro lugar entre todas as empresas do mundo dedicadas
à elaboração de vinhos espumosos. Tempo para degustação de
vinhos. Ao final, regresso ao nosso hotel.

26.02.20 • QUERETARO / SAN MIGUEL DE ALLENDE
Saída pela manhã em percurso rodoviário até San Miguel Allende.
Chegada e caminhada guiada por esta que é considerada uma das
mais charmosas cidade em todo país. Destaque para a arborizada
praça do Zócalo, coração da cidade, a Paróquia de São Miguel
Arcanjo e toda efervescência das lojas e restaurantes do centro
histórico. Hospedagem no Hotel Casa Primavera (ou similar).
27.02.20 • SAN MIGUEL DE ALLENDE / DOLORES / GUANAJUATO
Café da manhã no hotel. Saída até Dolores Hidalgo, onde o Cura Don
Miguel Hidalgo deu o Grito de Independência do México em 1810.
Aqui veremos a Casa Museu deste herói nacional. Continuação até
Guanajuato. Chegada e hospedagem no Hotel Edelmira (ou similar).
28.02.20 • GUANAJUATO - CALLEJONEADA
Após o café da manhã, passeio guiado incluindo o Beco do Beijo
e a Basílica de Nossa Senhora de Guanajuato. Visita ao interior do
belíssimo Teatro Juarez, verdadeira jóia da arquitetura. Tarde livre. À
noite, nos juntaremos a uma das famosas Callejoneadas, espécie de
serestas que percorrem as ruas da cidade. Uma experiência única!
Retorno ao hotel.

29.02.20 • GUANAJUATO - ZACATECAS
Café da manhã no hotel e saída com destino à Zacatecas. Visita
panorâmica dessa encantadora cidade que é tesouro colonial
declarado Patrimônio da Humanidade e engloba magia, tradição e
charme. Ao anoitecer, a cidade se ilumina, realçando cada detalhe
dos seus tesouros arquitetônicos e criando um contraste perfeito
com o azul da noite. Lindíssimo! Hospedagem no Hotel Mesón del
Jobito (ou similar).
01.03.20 • ZACATECAS / CIDADE DO MÉXICO
Café da manhã no hotel. Manhã livre em Zacatecas. Em horário a
ser determinado, traslado ao aeroporto para embarque em voo com
destino à Cidade do México. Chegada e hospedagem no Hotel Royal
Reforma (ou similar).
02.03.20 • CIDADE DO MÉXICO / GUADALUPE / TEOTIHUACAN
Café da manhã no hotel. O dia começa com visita à Basílica de Santa
Maria de Guadalupe, a mais importante do país, consagrada à Santa
Padroeira do México e visitada anualmente por cerca de 20 milhões
de fiéis. Na sequência, as magníficas Pirâmides do Sol e da Lua em
Teotihuacan, um dos cartões-postais do México. Caminhando pela
Avenida dos Mortos, veremos o Palácio das Mariposas e o Templo da
Serpente Emplumada.

IMPORTANTE: O Guia Brasileiro acompanha o grupo caso tenha um
número mínimo de passageiros.
• Traslados e passeios com guia falando português ou espanhol.
Sempre que necessário - e permitido - o Guia Brasileiro fará a
tradução.
• Todos os traslados segundo o itinerário.
• Serviço de maleteiros nos hotéis em que o mesmo é disponibilizado
(1 mala por pessoa).
• Seguro Viagem e Cancelamento EUROMAX (ou similar) - Cobertura
até 55.000EUROS. Cobertura para cancelamento de viagem
(conforme condições): até 4.000USD (**Esta opção é facultativa.
Consulte). IMPORTANTE: Traslados aeroporto/ hotel/ aeroporto
incluídos apenas para aqueles que embarcarem nos voos sugeridos
para o grupo (acima). Passageiros que optarem por voos diferente
dos acima não terão direito a traslados, que poderão ser adquiridos
separadamente.
NÃO ESTÃO INCLUÍDOS NO PREÇO DO TOUR
• Vistos de Turismo para portadores de passaporte emitido por
países para os quais o mesmo é necessário (favor consultar);
• Refeições não mencionadas no programa;
• Bebidas durante as refeições incluídas no programa;
• Licença para fotografar e/ou filmar em áreas públicas e/ou privadas
sempre que necessária;
• Despesas de caráter pessoal, tais como bebidas, souvenires,
lavanderia, gorgetas etc;
• Perdas ou despesas devido a imprevistos, como cancelamento de
voos e barcos, doença, acidentes, bloqueios de estradas, intempéries,
etc;
• Gorjetas para os guias locais e para o motoristas;
• Excursões, passeios, visitas e espetáculos OPCIONAIS que constem
ou não no programa e sejam oferecidos pelos guias durante a
viagem;
• Qualquer item não expressamente mencionado como incluso.
PARTE TERRESTRE + ÁEREA
POR PASSAGEIRO EM APTO DUPLO

3.996,00 USD

SUPLEMENTO APTO INDIVIDUAL

1.075,00 USD

TAXAS
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE

INCLUÍDO

TAXAS AEROPORTUÁRIAS

170,00 USD

• CONSULTE PARTE AÉREA INCLUÍDA •
• Para parte aérea, documentacão, preços atualizados, condições de
pagamento, cancelamento e mais informações, consulte.
• Todas as informações estão sujeitas a alteração sem aviso prévio.
Disponibilidade mediante ato da reserva. Valores convertidos em
reais no câmbio do dia no ato da compra.

03.03.20 • CIDADE DO MÉXICO
Café da manhã no hotel. Sugerimos visita ao Museu Frida Kahlo
(OPCIONAL), artista que é um dos principais ícones da cultura
mexicana. Dia livre!
04.03.20 • CIDADE DO MÉXICO / BRASIL
Café da manhã no hotel. Em horário a ser determinado, saída
com destino ao aeroporto para embarque em voo de retorno ao
Brasil.
ESTÃO INCLUÍDOS NO PREÇO DO TOUR
• Bilhetes Aéreos Internacionais em Classe Econômica para os
trechos: (1) São Paulo / Cidade do México; (2) Zacatecas - Cidade
do México e (3) Cidade do México / São Paulo;
• Acomodação em quarto duplo (ou individual, com acréscimo) com
café da manhã diário;
• Taxas de entrada / ingressos mencionados no programa.
• Acompanhamento por Guia Brasileiro durante a parte terrestre da
excursão;

CONSULTE SEU AGENTE DE VIAGENS

