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MÉXICO  COM ACAPULCO E CANCUN – ABRIL 2021 

 

06 abril – 3ª.feira - SÃO PAULO / CIDADE DO MEXICO 

 Apresentação direta no Aeroporto Internacional de São Paulo – Guarulhos, onde os representantes da Claudio 

Cardoso Viagens e Turismo, estarão auxiliando os passageiros para embarque com destino à Cidade do 

México.  

 

07 abril – 4ª.feira - CIDADE DO MÉXICO 

Chegada, recepção, e traslado ao hotel para hospedagem. O hotel estará disponível a partir das 16:00 hs.  

Manhã livre para descanso. Almoço (não incluído). À tarde, city tour pela Cidade do México, começando pelo 

Centro Histórico, declarado Patrimônio da Humanidade pela Unesco, passando pelo Zócalo ou Praça da 

Constituição, onde se encontram a Catedral, o Palácio Nacional com os murais de Diego Rivera, que ilustrou 

cinco séculos da história do México.  Visita panorâmica de alguns edifícios de grande beleza arquitetônica, 

como o Palácio de la Minería, os Correios, o Museu Nacional de Belas Artes e a Alameda Central onde está 

localizado o magnífico Palácio das Belas Artes,  Paseo de La Reforma, e o grande pulmão da cidade, que é o 

 Parque Chapultepec.  Retorno ao hotel.  Jantar.  

 

08 abril – 5ª.feira - CIDADE DO MÉXICO 

 Café da manhã. Dia dedicado à visitação do Santuário de Nossa Senhora de Guadalupe, localizado no Monte 

do Tepeyac, considerado o segundo Santuário Católico mais visitado do mundo, recebendo cerca de 20 

milhões de fiéis anualmente; visitaremos a Basílica moderna , a antiga Basílica e as capelas mais importantes 

do Santuário; tempo para reza do terço.  Tempo para compra de artigos religiosos nas proximidades do 

Santuário.  Depois, visitaremos as Pirâmides de Teotihuacán que significa “lugar onde os homens se convertem 

em deuses”. Visita ao Templo de Quetzalcoatl, à Calçada dos Mortos, a Pirâmide do Sol,  da Lua e o Templo de 

Quetzal Papaloti.    Tempo para compras.  Almoço em restaurante típico da zona arqueológica. Retorno ao 

Hotel.  Jantar.  À noite, sugerimos  (opcional) para assistir o Espetáculo Ballet Folclórico do México, no 

Palácio Nacional de Belas Artes, belíssimo, com sua cortina de cristal Tiffany. 

09 abril – 6ª.feira - CIDADE DO MÉXICO 

Café da manhã. Seguiremos para visitar o Museu de Antropologia  da  Cidade do México, o mais visitado do 

país; é composto de 23 salas temáticas, e foi inaugurado em 1964.  Veremos importantes e significativos 

objetos da cultura mexicana, tais como: a “Pedra do Sol” e a estátua do Século XVI de Xochipili. Almoço (não 

incluído).   Após, seguiremos para Xochimilco, onde vamos navegar nas populares “traineiras” que são barcas 

enfeitadas com flores; navegaremos pelos canais de “chinampas” ou jardins flutuantes, ouvindo canções de 

grupos musicais de mariachis que navegam pelo mesmo canal (não inclui bebidas, nem música privativa, para 

tanto, é necessário contratar no local).  Retorno ao hotel.  Jantar. 
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10 abril - sábado - CIDADE DO MEXICO / PUEBLA /  TONANTZINTLA / PUEBLA 

Café da manhã. Passeio de dia inteiro.  Partida para a cidade de SANTA MARIA TONANTZINTLA, para visitar sua 

Igreja lindamente decorada, cheia de figuras, anjos, querubins e santos feitos por mãos indígenas,  

Prosseguiremos para PUEBLA de Los Angeles, onde iremos admirar sua Catedra. Veremos também a Igreja 

Barroca de Santo Domingo e sua belíssima Capela do Rosário, coberta de detalhes em ouro.  Almoço (não 

incluído).   PUEBLA é reconhecida por seus lindos azulejos de Talavera.  Tempo livre para compras no Centro 

Histórico e visita ao Mercado Parlan, de artesanato e doces.  Retorno ao hotel no final da tarde.  Jantar. 

11 abril - domingo - PUEBLA / CUERNAVACA / TAXCO 

Café da manhã.  Saída de Puebla em direção a TAXCO, passando por CUERNAVACA, “cidade da eterna 

primavera”.  Lá, os imperadores astecas tinham suas residências de verão.   Visita à Catedral de Asunción, 

erguida em 1520 e o Parque Central.  Almoço (não incluído).  Continuação a TAXCO, cidade reconhecida por 

sua bela arquitetura colonial e pela elaboração de artigos de prata. Taxco é conhecida como “A Cidade da 

Prata”.   Prosseguiremos para conhecer no centro da cidade a bela Igreja de Santa Prisca, de fachada 

hispânico-barroca, construída em 1751 em homenagem à mártir romana.  Tempo livre para caminhar por suas 

atrativas ruas empedradas, onde há várias galerias de arte, assim como lojas de artesanatos diversos.  Em 

seguida iremos para o hotel em Taxco, para pernoite.  Jantar. 

 

12 abril – 2ª.feira - TAXCO / ACAPULCO 

Café da manhã.  Saída para ACAPULCO, conhecida como a “Riviera do Pacífico”.  Chegada no hotel para 

almoço (incluído).  ACAPULCO está localizada às margens do Oceano Pacífico.  Na década de 50, este lindo 

balneário tornou-se famoso pela presença de artistas internacionais, que ali passavam suas férias.  Após o 

almoço,  saída para um passeio pela Avenida Costeira, conhecendo suas belas praias, terminando no Mirante 

onde poderemos apreciar a belíssima Baía de Acapulco, ou Baía de Santa Lucia.  Neste passeio panorâmico, 

também  passaremos pelo Forte San Diego, construído no Século 17 para defender a cidade dos piratas e que 

hoje abriga o Museu Histórico de Acapulco (entrada não incluída).   Parada final na Catedral Nossa Senhora de 

la Soledade, padroeira de Acapulco, de estilo bizantino. Jantar . 

 

13 abril – 3ª.feira – ACAPULCO 

Café da manhã.  Após, seguiremos para LA QUEBRADA, um despenhadeiro  onde poderemos assistir o 

espetáculo dos Clavadistas, mergulhadores cuja tradição vem passando de pais para filhos desde 1934. Eles 

arriscam suas vidas em saltos de mais de 50 metros de altura, esperando o momento exato do mergulho, para 

que a onda faça o mar ficar num nível mais alto. Antes do mergulho, os clavadistas se ajoelham diante de um 

altar de Nossa Senhora de Guadalupe pedindo sua proteção.  Retorno ao hotel para almoço (incluído). À 

tarde, sugerimos passeio opcional de barco pela baia de Acapulco. (Hospedagem. Tudo Incluido: Café da 

manhã, almoço e jantar). 

 

14 abril – 4ª.feira – ACAPULCO 

Café da manhã. Dia livre para atividades independentes. (Hospedagem, tudo incluido: café da manhã, almoço 

e jantar) 

 

15 abril – 5ª.feira - ACAPULCO / CIDADE DO MÉXICO / SÃO PAULO 

Café da manhã.  Em horário apropriado, traslado ao Aeroporto de Acapulco para embarque com destino a São 

Paulo. 
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VALOR DO PACOTE POR PESSOA (AÉREO + TERRESTRE) EM DÓLAR AMERICANO POR PESSOA 

PREÇO EM DÓLAR SEM CANCUN 

Apartamento duplo ...........................................................US$ 3.210,00 

Suplemento para apto. individual..................................... US$     937,00 

 

Até 10 vezes no cartão de crédito sem juros 
DESCONTO ESPECIAL PARA PAGAMENTO À VISTA 

 

Preço calculado para um mínimo de 20 passageiros viajando juntos 

Preço sujeito a alteração sem prévio aviso       

 

OPCIONAL A CANCUN 

 

15 abril – 5ª.feira - ACAPULCO / CIDADE DO MÉXICO / CANCÚN 

Café da manhã.  Em horário apropriado, traslado ao Aeroporto de Acapulco para embarque com destino a 

CANCÚN.  Chegada em CANCÚN, recepção no Aeroporto, traslado ao hotel.  Jantar. 

 

16 abril – 6ª.feira - CANCÚN / TULUM / XEL-HÁ / CANCÚN 

Café da manhã. Dia livre para atividades independentes. Sugerimos passeio (opcional) de meio-dia a Tulum, 

 única cidade Maia à beira-mar, cujo nome significa “Muralha”.  Tulum foi uma das últimas cidades habitadas 

pelos Maias. Lá, teremos a oportunidade de apreciar as mais espetaculares e preservadas ruínas da Costa de 

Yucatán.  Veremos o Castelo de Tulum, o Templo dos Afrescos ou das Pinturas,  a Casa das Colunas.  Almoço 

(incluído). Depois visitaremos a Lagoa de XEL-HÁ, com suas águas transparentes e peixes multi-cores que 

formam um espetáculo de inesquecível beleza.   Retorno ao Hotel.  (Hospedagem. Tudo Incluido: café da 

manhã, almoço e jantar). 

 

17 abril - sábado – CANCÚN – Dia livre para atividades independentes. (Hospedagem. Tudo Incluido: café da 

manhã, almoço e jantar). 

 

18 abril - domingo - CANCÚN / XCARET / CANCÚN 

Café da manhã. Dia livre para atividades independentes. Neste dia, sugerimos um passeio (opcional ) de dia 

inteiro a XCARET, um parque gigantesco  ecológico, arqueológico, situado na Riviera Maia, conhecido como o 

“paraíso sagrado da natureza”.  Lá poderemos apreciar não somente ruínas arqueológicas como o “povoado 

Maia”, como também show de golfinhos, cavalos, aves tropicais, viveiros com fauna regional, zoológico com 

animais selvagens, borboletário, museus de orquídeas e bromélias, lagoa do peixe-boi, praia, onde você 

poderá   fazer snorkelling  nas famosas grutas de água cristalina e rio subterrâneo, a Capela de Guadalupe, a 

de São Francisco, criação de tartarugas marinhas, tubarões. Lá existem mais de 53 atividades para serem 

desfrutadas, é uma experiência em todos os sentidos. Almoço (incluído).  No final da tarde, fechando com 

chave de ouro nossa viagem, assistiremos o show “México Espetacular”, reunindo mais de 300 artistas em 

cenas que o deixarão fascinado; é um desfile de cores vibrantes, com muita música, muito canto, show de 

Mariachis,  ali também vivenciaremos as fases mais importantes da história do México, com a recriação do 

“jogo de pelota”.  Retorno ao hotel. (Hospedagem. Tudo Incluido: café da manhã, almoço e jantar). 
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19 abril – 2ª.feira - CANCÚN / CIDADE DO MÉXICO (CONEXÃO) / SÃO PAULO 

Em horário apropriado, traslado para o Aeroporto de Cancún para embarque com destino a São Paulo.  

 

VALOR DO PACOTE POR PESSOA (AÉREO + TERRESTRE) EM DÓLAR AMERICANO POR PESSOA 

PREÇO EM DÓLAR COM CANCUN 

Apartamento duplo ...........................................................US$ 4.630,00 

Suplemento para apto. individual..................................... US$     937,00 

 

Até 10 vezes no cartão de crédito sem juros 
DESCONTO ESPECIAL PARA PAGAMENTO À VISTA 

 

Preço calculado para um mínimo de 20 passageiros viajando juntos 

Preço sujeito a alteração sem prévio aviso   

    

              

SERVIÇOS INCLUÍDOS 

• Passagem aérea em classe econômica 

• Hotéis categoria primeira, com banheiro privativo 

• Refeições conforme programa 

• Ônibus de luxo com ar condicionado  

• Taxas de embarque 

• Acompanhamento de um representante da agência  

• Gorjetas aos guias e motorista 

• Visitas e entradas conforme programa 

• Guias locais falando português ou espanhol, seguro saúde e viagem e Kit viagem 
 

SERVIÇOS NÃO INCLUÍDOS 

• Despesas de caráter pessoal, como, telefonemas, lavanderia, fax, e-mail,frigobar, etc 

• Refeições não previstas no programa e bebidas de modo geral 

• Despesas extras causadas por atrasos nos vôos 

• Tudo o que não estiver como incluído 

• Taxas hoteleiras 
 

DADOS PARA DEPÓSITO 

Banco Bradesco      

Agência 1789-2      

Conta corrente 1109-6  

CNPJ: 13.565.897/0001-42 

Cláudio Cardoso Viagens e Turismo Ltda 

 

DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA 

• Passaporte válido pelo menos até 06 meses a contar da data de chegada da viagem, Outubro de 2021. 
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