México Completo: Acapulco, Taxco, Cuernavaca,
Cidade do México, Teotihuacan, Cancun,
Chichen Itza e Mérida

®

15 dias

saída:

®

ora

Operad

Nosso pacote inclui:

MAIO/2022

- 2 noites em Acapulco
- 2 noites em Taxco
- 2 noites na Cidade do México
- 4 noites em Cancun
- 2 noites em Mérida
- acomodação em hotéis categorias: luxo e primeira
- ônibus de turismo durante toda a viagem
- café da manhã todos os dias
- 7 almoços e 7 jantares incluídos, conforme programa abaixo* / **
- todas as visitas descritas no roteiro já inclusas
- parte aérea em classe econômica promocional
- taxas de embarque e combustível já inclusas
- impostos de remessa de câmbio
- seguro viagem e bagagem
* não inclui bebidas
** da 1ª à última cidade do roteiro, não incluindo refeições em conexões e/ou escalas.
Obs: A ordem das visitas/cidades poderá ser alterada para melhor aproveitamento e/
ou questões operacionais.

Não é possível conhecer o mundo sem variar um pouco nossos destinos. Desenvolvemos este roteiro
especialmente para aqueles passageiros interessados em conhecer um pouco da cultura de nossos
companheiros mexicanos, na América Latina. Ele nos permitirá conhecer praias paradisíacas no mar do
Caribe, mas não só isso. Conheceremos também lugares históricos únicos tais como as pirâmides do Sol e
da Lua na Cidade do México.
1º DIA – SÃO PAULO / CIDADE DO
MÉXICO / ACAPULCO
Hoje cada um se apresentará no
aeroporto internacional de São
Paulo, onde o representante da
Lielu Turismo estará auxiliando
os passageiros no embarque com
destino a Acapulco, com escala a
confirmar.

Clavadistas, lançando-se ao
mar desde a quebrada (ingresso
incluído), será nosso espetáculo do
dia. Retorno ao hotel e restante do
dia livre. Almoço e jantar.

2º DIA – ACAPULCO
Chegada e traslado ao hotel para
acomodação. Jantar, se o horário
do vôo permitir.
3º DIA – ACAPULCO
Café da manhã. Admirar a
apresentação dos famosos

Acapulco

4º DIA – ACAPULCO / TAXCO
Café da Manhã. Hoje deixaremos
nosso hotel por volta das 10:00
horas para realizar um mini tour
de compras por Acapulco. Após o
almoço, seguiremos viagem para
Taxco, onde visitaremos a igreja de
Santa Prisca. Almoço e jantar.
5º DIA – TAXCO
Café da manhã. Dedicaremos nosso
dia a visitar esta cidade, repleta
de igrejas barrocas, palácios e
mansões centenárias, e também
conhecida como a “Cidade da
Prata” pelas centenas de joalherias
especializadas. Hospedagem.
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6º DIA – TAXCO / CUERNAVACA /
CIDADE DO MÉXICO
Café da manhã. Cidade do México
será nosso destino de hoje. No
caminho, visitaremos Cuernavaca,
a cidade da eterna primavera e
sua catedral, uma das mais antigas
construções coloniais do México. E
o México, por sua colonização, é rico
deste tipo de construção. À tarde
chegaremos na Cidade do México,
onde faremos uma visita panorâmica
guiada pela cidade, começando
pelo centro histórico. Visitaremos
“o Zócalo”, a catedral e o palácio
nacional, onde poderemos admirar
os famosos murais de Diego Rivera.
Seguiremos pela avenida Reforma,
até o museu de antropologia.
Seguiremos, então, para o hotel
para acomodação.

Cidade do México

e as Fortalezas. Lá teremos tempo
livre para quem desejar subir até o
topo das pirâmides. E aqui vale uma
nota. Observe bem a conformação
das pirâmides do Sol e da Lua. Você
ficará impressionado ao comparálas às pirâmides de Chichen-Itza, em
Cancun. O desgaste, as formas, a
impressão, enfim, uma experiência
de contrastes única. Retornaremos
ao hotel.

10º DIA – CANCUN
Café da manhã. Dia livre para
atividades independentes, onde
poderemos aproveitar as belíssimas
praias da região e usufruir de toda
a infra estrutura de nosso resort.
Almoço e jantar incluídos.

Cancun

Cidade do México
Cuernavaca

7º DIA – CIDADE DO MÉXICO
Café da manhã. Sairemos em
excursão para as pirâmides de
Teotihuacan e basílica de Guadalupe.
Nosso passeio terá duração de 5
horas, e começará com uma visita
à basílica, local de peregrinação
de milhares de mexicanos e
extrangeiros. Seguiremos em
direção ao norte da cidade, até as
pirâmides de Teotihuacan, onde
visitaremos as pirâmides do Sol e
da Lua, o Templo de Quetzalcoatl

8º DIA – CIDADE DO MÉXICO /
CANCUN
Café da manhã. Em horário oportuno
seguiremos ao aeroporto para
embarque com destino a Cancun.
Chegada em Cancun e traslado ao
hotel para acomodação. Jantar.
9º DIA – CANCUN
Café da manhã. Dia livre para
aproveitarmos, e muito, nosso hotel
em Cancun. Será um dia maravilhoso
na praia, para nos recuperarmos de
nosso vôo. Almoço e jantar incluídos.

11º DIA – CANCUN
Café da manhã. Dia livre para
atividades independentes, e para
prosseguir com o aproveitamento
de nosso resort, e das belíssimas
praias da região. Almoço e jantar
incluídos.
12º DIA – CANCUN / CHICHEN
ITZA / MÉRIDA
Café da manhã. Sairemos em direção
a Mérida, passando por Chichen Itza,
o mais importante centro cerimonial
da cultura maia, localizado a leste
da cidade de Mérida. Chichen Itza
é notável pela magnitude de seus
edifícios. A construção da pirâmide
de Kukulkan pode ser interpretada

Lielu Turismo - R. Dr. Erasmo Teixeira de Assunção, 164 - Jd. Leonor - São Paulo - SP
(11) 3372-1440 / 3083-5720 - www.lieluturismo.com.br - contato@lieluturismo.com.br

02

como símbolo do calendário maia.
Outros edifícios importantes que
veremos são o jogo de pelota,
o templo dos tabuleiros, a casa
colorada, o caracol, o observatório
e o mercado. Após o almoço (que
hoje está incluído), seguiremos até
Mérida, cidade fundada em 1.542
por Francisco de Montejo e que,
junto a quase toda a península de
Yucatán, permaneceu virtualmente
isolada até a metade do século XX.
A avenida Montejo é uma das mais
agradáveis de Mérida, e uma ótima
opção para passear. As antigas
casas do tipo francês permanecem,
como testemunhas da época dos
barões do henequen (fibra natural),
que tiveram seu auge no princípio do
século XIX. Acomodação.

Chichen Itza

mosaicos e máscaras de Chac, o
deus da chuva. Almoço incluído.
Retorno a Mérida.
Mérida

13º DIA – MÉRIDA / UXMAL /
KABAH / MÉRIDA
Café da manhã. Hoje faremos um
passeio à zona arqueológica de
Uxmal, onde o estilo arquitetônico
Puuc alcançou seu apogeu. Entre
os mais importantes edifícios,
encontram-se: a pirâmide, o
quadrilátero das freiras, o palácio do
governador, o templo dos Chenes,
a praça das Pombas, a casa da
Tartaruga e a pirâmide Maior.
Todos estes são exemplos artísticos
da cultura maia. Um dos mais
interessantes edifícios é o CodzPoo, que exibe em sua fachada,

14º DIA – MÉRIDA / CIDADE DO
MÉXICO / SÃO PAULO
Café da manhã (se o horário do
vôo permitir). Em horário oportuno,
seguiremos ao aeroporto para

embarque com destino a São
Paulo, com escala a confirmar.
15º DIA – SÃO PAULO
Chegada ao aeroporto internacional
de São Paulo - Guarulhos - e fim de
nossos serviços.
Temos certeza de que apreciarão
esta experiência, e esperamos vê-los em sua próxima viagem!
Preço por pessoa:

duplo: US$ 5.590
Individual: US$ 6.490
Taxas já incluídas
nossos preços são completos !

Uxmal

Confira nosso
parcelamento sem juros
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