EXPERIENTES GUIAS LOCAIS

2018

CHICHEN ITZA

UXMAL

O MELHOR DO MÉXICO

CIRCUITO CLÁSSICO

CIVILIZAÇÕES MAIAS
8
8

DIAS
VISITAS

4
6

REFEIÇÕES
P. A. AMERICANO

1º DIA LISBOA OU PORTO / MADRID / CIDADE DO
MÉXICO
Comparência no respetivo aeroporto 2 horas antes da partida. Formalidade de embarque e saída em voo Iberia com
destino à Cidade do México (com escala em Madrid). Refeição a bordo. Chegada, recepção e transporte ao Hotel PF
**** ou similar. Alojamento.

2º DIA CIDADE DO MÉXICO

Pequeno-almoço no hotel. De manhã, visita da cidade do
México, nomeadamente: a Praça da Constituição, conhecida como Zocalo, rodeada de belos edifícios barrocos, onde
se destaca a Catedral (o maior monumento religioso do
país construído sobre as ruínas de um templo Azteca); o
Palácio Nacional, sede da presidência, onde se poderão admirar os famosos murais de Diego Rivera; Templo Mayor,
grande templo da capital do reino Azteca recentemente
descoberto, A Basílica de Nossa Senhora de Guadalupe, o
maior centro de peregrinação da América Latina. Segue-se para Teotihuacan, chamada pelos astecas ‘’lugar onde
nascem os deuses’’, o lugar compreende três grandes edificações: a Pirâmide do Sol, a Pirâmide da Lua e a Cidadela, todas elas construídas sobre a chamada "Avenida dos
Mortos". Almoço em restaurante local. Regresso à Cidade
do México e ao hotel. Resto da tarde livre e alojamento no
hotel.

3º DIA CIDADE DO MÉXICO / VILLAHERMOSA /
PALENQUE

CIDADE DO MÉXICO • VILLAHERMOSA • PALENQUE
CAMPECHE • MÉRIDA • CANCUN
CIDADE DO MÉXICO

PALENQUE

CAMPECHE

MERIDA

CANCUN

2

1

1

1

1

no sudeste do país. Tem cerca de 335 mil habitantes e foi
fundada em 24 de junho de 1564 pelo espanhol Diego de
Quijana, designando-se San Juan Bautista em homenagem ao santo até 1915. O nome colonial original foi "Villa
Hermosa de San Juan Bautista", e depois da Revolução
Mexicana, ficou somente "Villahermosa" ou "Cidade de
Villahermosa". Concentra a maior população urbana do
estado de Tabasco. É um centro de negócios e administração da indústria petrolífera e do sudeste do México. Cidade moderna com uma grande abundância de recursos
naturais, sendo a ligação natural entre a Cidade do México
(880 km) e as mais importantes cidades do região sudeste
como Cancun (a 900 km), Mérida (a 500 km) Campeche(
a 390 km), Tuxtla Gutiérrez (a 298 km) e Ciudad del Carmen (168 km). Encontra-se também próxima da fronteira
da Guatemala, com acesso pela autoestrada internacional
Villahermosa-Tenosique-Flores (Tikal). Visita do museu La
Venta. Segue-se para Palenque e para o Hotel Villa Mercedes Palenque **** ou similar. Alojamento.

4º DIA PALENQUE / CAMPECHE

Pequeno-almoço no hotel. Começamos o dia visitando
a zona arqueológica de Palenque, considerada uma das
mais belas zonas do México. As ruínas encontram-se
dentro da selva Chiapaneca. Dos diversos templos o mais
importante é o chamado Templo das Inscrições, onde foi
descoberto o túmulo de Pakal com a sua famosa máscara
de jade. Continuação da viagem com destino a Campeche,
com paragem no caminho para o almoço. Chegada a
Campeche, cidade capital do estado com o mesmo nome.
Breve visita à cidade antiga, fortificada por muralhas e torres, construídas como defesa conta os piratas. Segue-se
para o Hotel Plaza Campeche *** ou similar.

Pequeno-almoço no hotel. Em hora a combinar localmente transporte ao aeroporto da Cidade do México. Formalidade de embarque e saída, em voo regular, com destino
a Villahermosa, capital do Estado de Tabasco.Localiza-se

5º DIA CAMPECHE / UXMAL / MÉRIDA

DATAS DE PARTIDA

O PREÇO INCLUI

MARÇO

22

AGOSTO

2

ABRIL

26

SETEMBRO

6 20

MAIO

24

OUTUBRO

4

JUNHO

7

21

NOVEMBRO

8

JULHO

5

19

DEZEMBRO

6

9

16

PREÇO POR PESSOA
DATAS DE PARTIDA
22Mar a 21Jun e 6Set a 6Dez
5Jul a 16Ago

DUPLO

INDIVID.

€ 1.925
€ 2.145

€ 2.205
€ 2.425

Os preços indicados incluem taxas de aviação de € 335. Nota: valores das
taxas de aviação sujeitos a alteração. (mínimo 2 participantes).

Pequeno-almoço no hotel. Saída para Mérida, visitando a
zona arqueológica de Uxmal, cujo nome significa “construído em 3 etapas” e é um bom exemplo da era clássi-

• Passagem aérea em classe económica, em voos regulares da Iberia,
para o percurso indicado, com direito ao transporte de 1 peça de bagagem até 23Kg;
• Voo interno: Cidade do México / Villahermosa, em classe económica e
com direito ao transporte de 1 peça de bagagem até 23Kg;
• Transporte em van ou mini-bus ou autocarro de turismo (dependendo
do número de participantes) com ar condicionado e equipamento de
som;
• Alojamento nos hotéis indicados, ou similares, incluindo o pequeno-almoço americano e 4 almoços;
• Bagageiros nos hotéis, durante o circuito (1º ao 6º dia);
• Visitas de acordo com itinerário;
• Guia local acompanhante durante o circuito (2º ao 6º dia), falando
espanhol/italiano;
• Entradas nas zonas arqueológicas e museus mencionados no programa;
• Seguro Multiviagens – capital de € 30.000*;
• IVA, taxas hoteleiras, de turismo e serviço;
• Taxas de aviação - € 335.
* Seguros complementares pág. 58

ca e pós clássica Maya. Aqui podemos apreciar os seus
principais monumentos: a Pirâmide do Mágico, Palácio
do Governador e Cuadrilatero das Monjas. Almoço em
restaurante local. Seguimos viagem para Mérida, conhecida por “Cidade Branca”, testemunha viva de um passado
rico, devido à cultura do sisal, com as suas residências da
época colonial. Paragem na Zocalo de Mérida para admirar
os principais monumentos da cidade: a Catedral, o Palácio do Governo, o Palácio Municipal e a Casa de Montejo.
Alojamento no Hotel Presidente Intercontinental Villa
Mercedes ***** ou similar.

6º DIA MÉRIDA / CHICHEN ITZA / CANCUN

Pequeno-almoço no hotel. Saída em direção a Cancun,
visitando a zona arqueológica de Chichen Itza, capital
Maya de Yucatan, que floresceu entre o século V e X D.C.
Durante a visita podemos admirar os imponentes monumentos das zonas arqueológicas setentrionais e centrais:
o Templo de Kukulcan, o Jogo de Pelota, o Observatório,
o Templo dos Guerreiros, o Convento das Monjas. Almoço em restaurante local. De tarde continuação da viagem
para Cancun, com uma paragem no Cenote Saamal, onde
quem o desejar, pode tomar um mergulho. Termina-se o
dia em Cancun, com alojamento no Hotel Aloft ****
ou similar.

7º DIA CANCUN / CIDADE DO MÉXICO OU MIAMI /
MADRID

Pequeno-almoço no hotel. Em hora a determinar localmente, transporte para o aeroporto. Formalidade de embarque e saída em voo regular da Iberia (via Cidade do
México ou Miami) com destino a Madrid. Noite e refeição
a bordo.

8º DIA MADRID / LISBOA OU PORTO

Chegada a Madrid, mudança de avião e continuação, em
voo regular, para Lisboa ou Porto. Chegada à cidade de
destino. FIM DA VIAGEM.

CANCUN
MÉRIDA

CIDADE DO MÉXICO

CAMPECHE
VILLAHERMOSA
PALENQUE

O PREÇO NÃO INCLUI
• Despesas de caráter pessoal e quaisquer serviços não mencionados
como incluídos;
• Gratificações aos guias, motoristas e bagageiros.

PASSAPORTE OBRIGATÓRIO
O passaporte deve ter uma validade mínima de 6 meses, após a data
de entrada no país.
Se a viagem for via EUA será necessário visto (ESTA - Eletronic System
for Travel Authorization- obrigatório para efeitos de entrada nos EUA,
mesmo em trânsito)
23

