
        

        
      

SATGURU TRAVEL ET TOURS SERVICES LTDA. 

Av. Brigadeiro Faria Lima, 1912 - 4ºF e térreo loja 122, Jardim Paulistano  

São Paulo - SP CEP: 01451-000 | Tel.: (11) 3097-8560 

MÉXICO – MX 

     
   

 

05 Dias/ 04 Noites 
30 de Junho à 30 de Setembro de 2021 

 
 

  Nome do hotel: Hotel Casa Blanca 4* 

 

DIA 1: 
 

• Chegada México 

• Os hóspedes serão recebidos na chegada ao aeroporto do México e depois transferidos 

para o hotel 

• Pernoite no hotel 4* 

 

DIA 2: 
 

• Após o café da manhã, o motorista irá buscar os passageiros no hotel.  

 Sobre o passeio – City Tour no México e Museu de Antropologia:  

 • Conheça uma das maiores e mais emocionantes cidades do mundo! Desfrute de uma 

visita guiada ao centro histórico, tombado pela UNESCO como Patrimônio Mundial. Este 

interessante passeio incluirá “O Zócalo”, o coração da cidade, onde você visitará a 

Catedral Metropolitana, uma das maiores e mais antigas das Américas, e o Palácio 

Nacional, para ver os famosos murais de Diego Rivera. Você também verá as ruínas do 
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Templo Mayor, um dos templos mais importantes dos astecas em sua antiga capital, 

Tenochtitlan. Acredita-se que o Templo Mayor esteja localizado no local exato onde os 

astecas viram a águia pousando em um cacto com uma cobra em seu bico. Isso 

simbolizou para os astecas que eles haviam alcançado sua terra prometida. Em 

seguida, desceremos a bela Avenida Paseo de la Reforma para chegar ao Parque 

Chapultepec. Nos tempos pré-hispânicos, uma residência de verão para a classe nobre 

dos astecas, agora é o maior parque da Cidade do México e um dos maiores parques 

urbanos do mundo. Visitaremos o Museu de Antropologia (fecha às segundas-feiras). 

Este museu é considerado um dos melhores do mundo em seu tipo. Aqui você vai 

admirar a famosa pedra do calendário asteca, modelos de Tenochtitlan, um diorama de 

mercado fascinante, cabeças olmecas gigantes de pedra das selvas de Tabasco e 

Veracruz, entre muitos outros tesouros interessantes. Visitaremos o Museu de 

Antropologia (fecha às segundas-feiras). Este museu é considerado um dos melhores 

do mundo em seu tipo. Aqui você vai admirar a famosa pedra do calendário asteca, 

modelos de Tenochtitlan, um diorama de mercado fascinante, cabeças olmecas 

gigantes de pedra das selvas de Tabasco e Veracruz, entre muitos outros tesouros 

interessantes. Visitaremos o Museu de Antropologia (fecha às segundas-feiras). Este 

museu é considerado um dos melhores do mundo em seu tipo. Aqui você vai admirar a 

famosa pedra do calendário asteca, modelos de Tenochtitlan, um diorama de mercado 

fascinante, cabeças olmecas gigantes de pedra das selvas de Tabasco e Veracruz, 

entre muitos outros tesouros interessantes.  

• Após o passeio retorno ao Hotel.  

DIA 3: 
 

• Após o café da manhã, o motorista irá buscar os passageiros no hotel.  

 Sobre o passeio – Pirâmides de Teotihuacan e o Santuário de Guadalupe:  

• Teotihuacan, 'o lugar onde os deuses foram criados', é um dos sítios arqueológicos mais 

impressionantes do país. A história de Teotihuacan é bastante misteriosa. Os primeiros 

edifícios foram construídos por volta de 200 AC. Supõe-se que a cidade pode ter contado 
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200.000 habitantes durante seu período de prosperidade. Naqueles anos, Teotihuacan 

era a maior cidade do continente americano e uma das maiores do mundo. Até que seus 

habitantes abandonaram a cidade por volta do século 8, Teotihuacan era provavelmente 

o centro cultural mais significativo e civilizado do México antigo. Durante esta excursão 

guiada, você encontrará a magia e o mistério de Teotihuacan. Admire (e escale?) As 

Pirâmides do Sol e da Lua. Caminhe pela Avenida dos Mortos, visite o Templo de 

Quetzalcoatl com suas esculturas de pedra únicas de serpentes emplumadas, o Templo 

das Borboletas e as Fortalezas. Antes de chegar ao seu hotel, faremos uma parada no 

Santuário da Virgem de Guadalupe, lugar de peregrinação para milhões de mexicanos e 

pessoas de todo o mundo.  

• Após o passeio retorno ao Hotel.  

 

DIA 4: 
 

• Após o café da manhã, check out, traslado ao aeroporto.  

 

Cada um de nossos pacotes turísticos é projetado para oferecer uma viagem agradável 

e sem interrupções. Nossos especialistas em turismo dedicados compreendem suas 

necessidades profundamente e comprometidos em fornecer a você a experiência de 

viagem inesquecível que você sonhou. Vamos começar a jornada dos seus sonhos! 

 

VALORES POR PESSOA, EM USD E ESTÁ INCLUSO: 
 

 - Transferências de ida e volta Aeroporto México  x Hotel no México x Aeroporto México;  

 - 03 noites de hospedagem no hotel com café da manhã diário;  

 - City Tour no México e Museu de Antropologia com entrada;  

 - Pirâmides de Teotihuacan e o Santuário de Guadalupe com entrada;  

- Seguro Viagem, com cobertura Covid 19. 
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REGRAS 
 

  - Os valores são válidos para 02 adultos em apartamento duplo;  

  - Valores por pessoa; 

 - Não inclui voos; 

 - Não é valido para feriados prolongados, Alta Temporada, Natal e Reveillon;  

 - Os valores podem ser parcelados em até 10x; 

 - Sujeito à alteração e disponibilidade sem aviso prévio  

 - Valores sujeito a variação cambial.  

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


