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1º DIA – LISBOA / MADRID / CIDADE DO 
MÉXICO

Comparência no aeroporto de Lisboa 120 
minutos antes da partida do voo, para 

formalidades de embarque.
06h30 – Partida em voo Ibéria com destino a 

Madrid.
08h50 – Chegada a Madrid e mudança de avião.

13h00 – Partida em voo regular Ibéria com 
destino à Cidade do México.

18h05 – Chegada à Cidade do México. Assistência 
e transfer para o Hotel Casa Blanca 4**** ou similar.

Jantar e alojamento.

2º DIA – CIDADE DO MÉXICO
Após o pequeno almoço, saída do hotel para visita do 

Museu de Antropologia da Cidade do México, um dos 
recintos museográficos do México e da América latina. 

Está concebido para abrigar e exibir o legado arqueológico 
dos povos da Mesoamérica assim como para dar conta da 

diversidade étnica do país. Almoço em restaurante. Tarde livre 
para descansar ou para atividades de caráter pessoal. Jantar e 

alojamento no Hotel.

3º DIA – CIDADE DO MÉXICO
Após o pequeno almoço, inicio da visita de cidade com a Plaza de 

la Constitucion conhecida como Zócalo, rodeada de belos edifícios 
barrocos entre eles a a Catedral Metropolitana, a maior da América 

Latina em cujo interior se destacam diversos retábulos barrocos e 
neo-clássicos; o Palácio Nacional, belo conjunto de edifícios construído 

no local de um antigo palácio azteca e onde podemos admirar os 
murais de Diego Rivera. Em contraste o Templo Mayor, grande templo 

da capital dos Aztecas recentemente descoberto. Continuação para o 
Santuário de Guadalupe, o segundo santuário católico mais visitado de 

todo o mundo. Aqui visitaremos o interior da Basílica, a basílica antiga, e as 
capelas mais importantes do santuário. Almoço em restaurante. Seguiremos 
para Teotihuacan,” onde os homens se convertem em deuses”. Visita do 
templo de Quetzalcoatl, a Cidadela, a Calçada dos Mortos, a pirâmide do 
Sol, e da Lua e o templo de Quetzal-Papalotl. Regresso à Cidade do México. 
Jantar com espetáculo de música com Mariachis no restaurante Villa Maria. 
Regresso ao hotel e alojamento no Hotel.

4º DIA – CIDADE DO MÉXICO / TUXTLA GUTIERREZ / SAN CRISTÓBAL DE 
LAS CASAS
Pequeno almoço no hotel e transfer para o aeroporto para embarque pelas 
11h10 em voo regular da Aeroméxico com destino a Tuxtla Gutierrez capital 
do estado de Chiapas.
12h48 – Chegada e transporte para o restaurante para almoçar.
De tarde, transporte até ao cais para saída num passeio de lancha pelo 
“Cañon del Sumidero”. Esta falha geológica é das mais impressionantes do 
continente americano, chegando o desfiladeiro a atingir 1000 metros sobre 
as águas do rio Grijalva. Continuação da viagem até San Cristobal de Las 
Casas. Chegada ao Hotel Villa Merecdes San Cristobal de las Casas 4**** ou 
similar. Jantar e alojamento.

5º DIA – SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
Pequeno almoço no hotel e saída para visita do mercado local, um dos mais 
típicos da região, onde ainda hoje os Índios vêm vender os seus produtos. 
Continuação para a Igreja de Santo Domingo em estilo barroco, fundada 
em 1547. No final, visita de duas comunidades indígenas autóctones que 
conservam as suas tradições, idioma, crenças religiosas e organização social, 
nas quais são dignas de relevo as vestimentas típicas. Em San Juan Chamula, 
a 2.200m altitude, os seus 3 bairros (San Juan, San Pedro y San Sebastián) 
formam um centro de etnia Tzotzil, povo com hábitos e crenças muito 
próprios. Visita também de Zinacantán, local onde os aztecas mantinham um 
importante ponto de comércio. Almoço em restaurante. De tarde, regresso a 
San Cristobal de las Casas. Jantar e alojamento no hotel.

6º DIA – SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS / PALENQUE
Após o pequeno almoço, saída para Palenque através de uma estrada 
de montanha e onde se poderão ver incríveis mudanças da exuberante 
vegetação desta região de chiapas. Durante o trajeto, paragem em cascatas 
de água azul, área protegida de reconhecimento internacional, pelas suas 
impressionantes cascatas formadas pelos afluentes do rio Otulún (Shumuljá 
e Tulijá), formando desfiladeiros não muito profundos com escarpas verticais 
que dão origem às cascatas de bonitas tonalidades azul-turquesa. Almoço 
em restaurante ou pic-nic. Chegada a Palenque e check in no Hotel Ville 
Mercedes Palenque 4**** ou similar. Jantar e alojamento.

7º DIA – PALENQUE / CAMPECHE
Após o pequeno almoço, saída para visita da zona arqueológica de Palenque 
encravada na selva, uma das mais importantes do Mundo Maya, tanto 
pelos legados históricos como pela sua beleza. Visitaremos a Pirâmide das 
Inscrições, com 25m de altura, a qual acolhe no seu interior o túmulo do 
Rei Pakal, com uma lápide gravada em relevo. O Templo da Cruz Foliada 
e o Templo do Sol são edifícios dedicados a Ken Balam II, filho de Pakal, 
que formam parte de um conjunto arquitetónico. Diz-se que o “Palácio”, 
estrutura de 4 pátios interiores entre os quais ressalta o Pátio dos Cativos, 
foi construído para que a realeza e os seus sacerdotes pudessem ver como o 
sol penetrava no Templo das Inscrições durante o solstício de Verão. Almoço 
em restaurante. De tarde, continuação em direção a Campeche, admirando 
uma bela panorâmica sobre o golfo do México. Chegada ao Hotel Gamma 
Campeche Malécon 4**** ou similar. Jantar no hotel e alojamento.

8º DIA – CAMPECHE / UXMAL / MÉRIDA
Após o pequeno almoço, saída para visita da zona arqueológica de Uxmal. 
Esta zona significa “três vezes construído” e é um exemplo da era clássica e 
post-clássica Maya. De grande beleza arquitetónica é considerada hoje como 
um dos conjuntos arqueológicos Mayas mais importantes: a Pirâmide do 
Adivinho, o Quadrângulo das Monjas, o Palácio do Governador. Almoço em 
restaurante e visita do Museu “Choco-story”, um museu vivo do cacau e onde 
se podem conhecer junto às plantações deste produto outras variedades de 
árvores e animais. Continuação para Mérida a “Cidade Branca”, nome que lhe 
advém dos trajes típicos das mulheres da cidade e da limpeza das suas ruas. 
Durante a visita de Mérida, faremos uma paragem no zócalo (parque frente 
à praça principal) e passaremos pelos principais monumentos: Paseo de 
Montejo, Monumento à Pátria, Praça Principal com a Catedral e os Palácios do 
Governo. Chegada ao Hotel Holiday Inn 4**** ou similar. Jantar e alojamento.

9º DIA – MÉRIDA / CHICHEN ITZA / RIVIERA MAYA
Após o pequeno almoço no hotel saída para visita da zona arqueológica de 
Chichen Itza, uma das Maravilhas do Mundo, onde se revelam avançados 
conhecimentos de astronomia por parte do povo que o edificou. Foi capital 
Maya do Yucatão que floresceu entre o séc. V e o X d.C. O edifício mais 
emblemático é a pirâmide escalonada denominada Templo de Kukulcán. 
Crê-se que esta pirâmide, construída em honra do Deus Sol, representa o 
calendário Maya, sendo que cada degrau simboliza 1 dia do ano, e o total 
de 4 lados com 91 degraus cada, acrescidos de 1 que seria a plataforma, 
totaliza os 364 dias do ano. No Campo de Jogo da Bola, com mais de 100m 
de comprimento, ficaremos a conhecer um pouco mais sobre este jogo 
característico da época Maya e com regras próprias. Visitam-se ainda o 
Observatório, o Templo dos Guerreiros, o convento das Monjas e o Cenote. 
Almoço no final da visita. Continuação para a Riviera Maya. Chegada ao Hotel 
Barceló Maya Grand Resorts 5***** ou similar. Check in e jantar no hotel. 
Estadia em regime de Tudo Incluido.

10º DIA – RIVIERA MAYA
Estadia no hotel em regime de Tudo Incluido. Possibilidade de opcionalmente 
fazer uma excursão ao Parque Xcaret, com partida do hotel pelas 13h00 e 
regresso ao hotel para jantar. Trata-se de um parque eco-arqueológico 
onde se faz uma viagem através do México, uma turnet encantadora de 
tradições e onde se pode desfrutar de uma experiência inesquecível que 
inclui entretenimento, comida e a alegria de um país que o recebe de braços 
abertos! No Parque Xcaret existem trilhas para descobrir como a selva e a 
cultura maia se mesclam em mais de 40 atrações emocionantes. Localizado 
à beira-mar, na Riviera Maya e perto de Cancun, Xcaret tem atrações para 
todos. Desfrute de uma tradicional Fiesta Charra e do Jogo de Bola Maia, ou, 
se é um amante da natureza, visite a Ilha das Onças-Pintadas e o colorido 
Pavilhão das Borboletas. Desfrute do Mar do Caribe! Faça um tour de 
snorkeling (mergulho com tubo para respiração), nade em rios subterrâneos 
e divirta-se com o nadar com Golfinhos. Quando a noite cair, há uma 
apresentação “Xcaret México Espetacular”, uma celebração de luz e cor com 
300 artistas, que irá transportá-lo através da história do México. Regresso ao 
hotel para jantar. Alojamento.

11º DIA – RIVIERA MAYA / MADRID
Pequeno almoço no Hotel. Manhã completamente livre para desfrutar da 
praia ou para atividades de caráter pessoal, em regime de Tudo IncluÍdo no 
Hotel. De tarde, transporte para o aeroporto de Cancun para embarque pelas 
16h05 em voo regular da Aeroméxico com destino à Cidade do México.
17h40 – Chegada à Cidade do México e mudança de avião.
20h55 – Partida em voo regular Ibéria com destino a Madrid.
Refeições e noite a bordo.
12º Dia – Madrid / Lisboa
14h20 – Chegada a Madrid e mudança de avião.
15h45 – Continuação da viagem em voo regular com destino a Lisboa.
16h05 – Chegada a Lisboa, ao aeroporto Humberto Delgado.

PROGRAMA INCLUI:
• Passagem aérea em classe económica em voo regular Ibéria 
para percurso Lisboa / Madrid / Cidade do México + Cancun / 
Cidade do México / Madrid / Lisboa, com direito ao transporte de 
20 Kgs de bagagem;
• Passagem aérea em classe económica em voo regular 
Aeroméxico para percurso Cidade do México Tuxtla Gutierrez, 
com direito ao transporte de 20 Kgs de bagagem;
• 10 noites / 12 dias de programa com estadia nos hoteis 
mencionados ou similares;
• Programa de 12 dias em regime de pensão completa (desde o 
jantar do 1º dia de chegada à Cidade do México até ao almoço do 
9º dia em tour; num total de 16 refeições) + Estadia em regime de 
Tudo Incluido no Hotel na Riviera Maya desde a chegada no 9º dia 
até à saída no 11º dia);
• Circuito em autocarro de turismo com guias acompanhantes em 
espanhol durante todo o circuito mencionado no itinerário;
• Entradas nos monumentos a visitar e mencionados no itinerário;
• Taxas de aeroporto, segurança e combustível ( € 305,52 à data 
de 12.12.2018 – a reconfirmar e atualizar na altura da emissão da 
documentação);
• Serviço de Bagageiros nos hoteis;
• Seguro de viagem Multiviagens;
• Bolsa e livro de viagem contendo material informativo sobre os 
locais a visitar;
• Gratificações a guias e motoristas locais;
• Acompanhamento durante toda a viagem por um colaborador 
Tryvel;

PROGRAMA NÃO INCLUI:
• Quaisquer serviços não mencionados e extras efetuados durante 
a estadia tais como telefonemas, minibar, lavandaria, etc.
• Bebidas às refeições ou fora delas (nem café) COM EXCEÇÃO 
DA ESTADIA NA RIVIERA MAYA EM QUE O SISTEMA DO HOTEL 
É EM REGIME DE TUDO INCLUIDO;

02 A 13 NOVEMBRO 2019

 PREÇO P/PESSOA
QUARTO DUPLO/TWIN 

SUPLEMENTO 
QUARTO INDIVIDUAL

2.940€

355€

MÉXICO


