
Sob o sol da Toscana.
Gastronomia e aventura

09 dias | 08 noites

Cidade do México e Cancun

Data de início: diariamente

Cidade do México & Cancun



Dia 01 | Cidade do México

Chegada ao Aeroporto Internacional da Cidade  do 

México, assistência e traslado ao hotel.

Check-in e hospedagem. Tempo livre para  

atividades independentes.

Dia 02 |  Cidade do México

Café da manhã no hotel. Saída para city tour  pela 

cidade. Passeio a pé com guia no centro  histórico, 

incluindo “O Zócalo”, o coração da  cidade. Visita a 

Catedral Metropolitana e o  Palácio Nacional, ruínas 

do Templo Mayor, um  dos mais importantes 

templos dos astecas em  sua antiga capital de 

Tenochtitlan. Após, saída  em direção ao Parque 

Chapultepec, passando  pela Av. Paseo de la

Reforma. Chegada ao  maior parque da Cidade do 

México e um dos os  maiores parques do mundo. 

Visita ao *Museu de  Antropologia aonde é possível 

admirar a famosa  Pedra do Sol Asteca (ou Pedra do 

Calendário),  modelos de Tenochtitlán, entre muitos 

outros  tesouros interessantes. Retorno ao hotel e  

hospedagem.

*Museu de Antropologia fechado Às segundas -

feiras

Dia 3 | Cidade do México

Café da manhã no hotel. Saída para passeio  

guiado pelas Pirâmides de Teotihuacán, para  

descobrir a magia e o mistério de Teotihuacan,  

conhecer as pirâmides do sol e da lua. Descida  até 

a Avenida dos Mortos. Visita ao Templo de  

Quetzalcoatl com suas esculturas de pedras  

únicas de serpentes emplumadas, o Templo das  

Borboletas e as fortalezas. Após, breve parada  no 

Santuário da Virgem de Guadalupe, lugar de  

peregrinação para milhões de mexicanos.

Retorno ao hotel e hospedagem.

Dia 4 | Cidade do México - Cancun

Café da manhã no hotel e check-out. Traslado  ao 

aeroporto da Cidade do México, para  embarque no 

voo com destino a Cancun. Chegada e traslado ao 

hotel. Check in e hospedagem.

Dia 05 | Cancun

Café da manhã no hotel. Dia livre para desfrutar 

do hotel. Almoço e jantar no hotel. Hospedagem.

Dia 06 | Cancun

Café da manhã no hotel. Dia livre para desfrutar 

do hotel. Almoço e jantar no hotel. Hospedagem.

Dia 07 | Cancun

Café da manhã no hotel. Dia livre para desfrutar 

do hotel. Almoço e jantar no hotel. Hospedagem.

Dia 08 | Cancun

Café da manhã no hotel. Dia livre para desfrutar 

do hotel. Almoço e jantar no hotel. Hospedagem.

Dia 09 | Cancun

Café da manhã no hotel e check out. Traslado ao 

aeroporto de Cancun para embarque no voo de 

retorno.

Incluído neste programa: 

• 08 noites de hospedagem em quarto standard;

• Café da manhã diário;

• 06 almoços e 05 jantares conforme itinerário;

• Traslados e passeios privados; 

• Entradas nos locais visitados;

• Guia bilíngue (inglês e espanhol) nos passeios;

• Assistência para traslados;

• Taxa de serviço em refeições incluídas

• Impostos (IVA e taxas do hotel);

• Kit de viagem Mercatur Premium.



Não inclui neste programa:

• Passagens aéreas internacionais e domésticas;

• Assistência viagem;

• Taxas aeroportuárias;

• Despesas com documentação;

• Vistos consulares e passaporte;

• Excesso de bagagem;

• Antecipação na hora de chegada (early check

in);

• Prorrogação no horário de saída (late check

out);

• Refeições e bebidas não mencionadas;

• Passeios e excursões sugeridas e/ou opcionais;

• Entradas aos locais de visitação durante os 

passeios e excursões sugeridas e/ou opcionais;

• Extras de caráter pessoal como: lavanderia, 

telefonemas, bebidas, alimentação extra, 

gorjetas e tudo que não estiver mencionado 

como incluído no roteiro.

Observações importantes:

• Valores vigentes para viagens realizadas até 

dezembro 2021, com base em duas pessoas 

viajando juntas;

• Mínimo de 2 pessoas viajando juntas;

• Caso não haja disponibilidade nos hotéis 

citados, realizaremos nova cotação com opções 

similares;

• É de responsabilidade do viajante possuir a 

documentação adequada conforme destino de 

viagem (passaporte/identidade, conforme 

exigências do país, vistos de entrada e 

permanência, vacinas necessárias e 

assistências de viagem obrigatórias).

• Recomendamos sempre ter certificado 

internacional da vacina da febre amarela.

Formas de pagamento: 
30% do valor total + taxas em geral – Em até 5x 
s/ juros nos cartões de crédito (Visa, 
Mastercard, Amex e Elo).

Hotelaria prevista:

Powered by

Valores com base em, no mínimo, duas pessoas 

viajando juntas. Valores e lugares sujeitos a 

disponibilidades e alterações. Consulte-nos sobre 

outros tipos de tours, itinerários, datas, categorias 

de hotéis e valores.  Valor não inclui IRRF,  

fornecido no ato da reserva.

Valores em dólar, por pessoa, 
a partir de:

Cidade Hotéis

México City Casa Blanca 4*

Cancun
Golden Parnassus (all

inclusive)

Categoria Valores

Duplo 2400

Single 3413


