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                                   CIDADE DO MÉXICO – MX 

                                                    

                       03 Noites / 04 Dias  
 

Nome do hotel: Hotel Century Reforma 3* 

  DIA 1:  
  Chegada México 
  Os hóspedes serão recebidos na chegada ao aeroporto do México e depois transferidos para o hotel 
 
  Pernoite no hotel 3* 
 

DIA 2:  
Após o café da manhã, o motorista irá buscar os passageiros no hotel.  
 

   Sobre o passeio – Tour pela Cidade do México e Visita ao Museu de Antropologia: 
O passeio começa no centro histórico e na praça da constituição, onde foi realizada a fundação da Cidade do 
México e do centro cerimonial religioso. Este é o ponto de partida para conhecer a catedral metropolitana. 
Passando pelo Palácio Nacional é possível admirar o Rio de Maca de Diendo do México e vista das ruinas do 
Templo Maior.Passaremos pelo Anjo da Independência, a famosa fonte de la Diana Cazadora, zona financeira 
da cidade, Floresta de Chapultepec e o museu de Antropologia|Saídas: Diárias|Horário/Local: Na recepção 
do hotel.  
Inclui: Transporte|Não inclui: souvenires, gorjetas, ou qualquer outro item não mencionado 
Duração: Aproximadamente 6h. 

 
 Após o passeio retorno ao Hotel. 
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DIA 3:  
Após o café da manhã, o motorista irá buscar os passageiros no hotel. 
 

Sobre o passeio – Xochimilco e Cidade Universitária: 
O passeio começa com um tour panorâmico pela Plaza dos Toros, visitaremos a Universidade 
Nacional do México, a maior cidade universitária da Am. Latina, a Biblioteca Central e chegaremos ao 
lago Xochimilco, no retorno, passaremos pelo centro Colonial Coyoacán onde se pode admirar as 
mansões do século XVI e Igreja de San Juan Batista.|Saídas: Diárias| Horário/Local: Na recepção do 
hotel. 
Inclui: Transporte|Não inclui: refeições, souvenires, gorjetas, despesas de ordem pessoal, passeios 
opcionais ou qualquer outro item não mencionado. 
Duração: Aproximadamente 4h. 
 
 

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 Internacional da Cidade do México x Hotel na Cidade do 
México x Aeroporto Internacional da Cidade do México; 
03 noites de hospedagem no hotel com café da manhã diário; 
Tour pela Cidade do México e Visita ao Museu de Antropologia;  
Passeio - Xochimilco e Cidade Universitária; 
Seguro Viagem, Mundo Básico Covid 19. 
 

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. 


