MÉXICO RELIGIOSO & CULTURAL COM TAXCO - ACAPULCO e PUEBLA
Cidade do México Colonial e Moderno ▪ Castelo de Chapultepec ▪ Catedral Metropolitana ▪ Tlatelolco/Praça das 3 Culturas ▪ Basílica de Guadalupe com
Missa ▪ Museu Nacional de Antropologia ▪ Casa-Museu Frida khalo ▪ Xoximilco ▪ Cuernavaca ▪ Taxco ▪ Acapulco ▪ Puebla ▪ Cholula.
18/08 a 29/08/2022 - 12 DIAS | COM GUIA ACOMPANHANTE DESDE POA/RS + GUIAS NOS DESTINOS
SOBRE OS DESTINOS » O MÉXICO é o país que convive muito bem com seus contrastes: templos ou sítios arqueológicos astecas e maias
se encontram com edifícios ultramodernos à prova de abalos sísmicos, grupos de música pop que dividem espaço com os animados
mariachis, e é isso que o torna tão atrativo. Uma país divertido, multicolorido, culinária muito interessante e única - mistura ou fusão de
temperos dos antepassados com a cozinha internacional. A cidade do México-DF, capital do país, é uma megalópole por ser a segunda
cidade mais populosa do mundo, concentra vários pontos turísticos. Incluímos os melhores passeios para você mergulhar na sua história nas
heranças dos Astecas, nas culturas e tradições, nas heranças coloniais, onde se destacam Xochimilco, Cuernavaca, Taxco, Puebla,
Cholula, e na RELIGIOSIDADE do povo mexicano, visitando a Basílica de Guadalupe e outras igrejas, e se sobrar tempo aproveitar para
boas compras de mantas tradicionais, chapéus, tequila, prataria... e muito mais! Vamos? Lugares limitados a 26 pessoas.

Mariáchis Mexicanos

Palácio Belas Artes -México-DF

Vista de Cholula

Cidade de Puebla

Piscina Hotel de Acapulco

PROGRAMAÇÃO DIA A DIA - ROTEIRO »
18/08/2021 (1º Dia, QUARTA) PORTO ALEGRE / SÃO PAULO / CIDADE DO MÉXICO (AÉREO): Apresentação às 15h00 no Aeroporto
Internacional de Porto Alegre para viagem, no guichê da LATAM, para a viagem ao México/DF com escala e troca de aeronave (malas seguem ao
México) no aeroporto da cidade de São Paulo (GRU). Refeições e pernoite em voo.
19/08/21 (2º Dia, QUI) SÃO PAULO / MÉXICO (CHEGADA): Chegada em torno das 08h00 (hora local). Formalidade de desembarque, aduana,
migração para conferência e carimbo do passaporte, recepção e traslado do aeroporto ao Hotel na região do Paseo La Reforma, onde a chegada
será perto das 10h00. Deixar as malas sob custódia para ocupação dos aptos a partir das 15h ou ocupação do hotel de forma antecipada (EARLY
CHECK IN) - sujeita a disponibilidade e a confirmar oportunamente. Almoço (não incluído) e restante do tempo livre. A Cidade do México é a capital
densamente povoada e de altitude elevada (em torno de 1.500 m.s.n.m) do México. A cidade é conhecida pelo Templo Mayor (um templo asteca do
século XIII), pela barroca Catedral Metropolitana de México, dos conquistadores espanhóis, e pelo Palácio Nacional, que abriga murais históricos de
Diego Rivera. Todos esses pontos estão situados dentro da Praça da Constituição ou em seus arredores. Essa grande praça principal também é
conhecida como Zócalo. Hospedagem por 4 noites com café da manhã.
20/08/21 (3º Dia, SEX) MÉXICO MODERNO E COLONIAL / COYOACAN - MUSEU FRIDA KHALO: Café da manhã no hotel e posteriormente
saída às 09h00 aprox. para a realização de um city tour com transporte privativo e guia local, seguindo em direção à zona colonial da cidade,
passando pelo Paseo de La Reforma, um elegante boulevard onde se destacam o Monumento da Independência, variedade de hotéis de luxo,
embaixadas e até mansões de estilo colonial e o Palácio das Belas Artes. Posteriormente visitaremos o Centro Histórico, onde a primeira parada
será no famoso Zócalo (praça da matriz), onde encontra-se o Palácio Nacional (sede do governo mexicano) com belos murais do artista Diego
Rivera, o Templo Mayor, Museu do Templo Maior, Catedral Metropolitana, que tem uma espetacular arquitetura de estilo barroco e neoclássico e
é considerada a construção religiosa mais importante da América Latina. A Catedral Metropolitana da Assunção da Virgem Maria aos céus da Cidade
do México é a sede da Arquidiocese de Primatas do México e está localizada no lado norte da Plaza de la Constitución, no Centro Histórico da
Cidade do México, finalizando o passeio pela manhã no Tlatelolco - Praças das 3 Culturas. Visitaremos também o Antigo Colégio de San Ildefonso,
uma das mais importantes instituições de educação. Almoço no Restaurante Arles ou similar (não incluído) e seguiremos a Coyoacan, que foi
fundada como Vila por volta do século VII dC pelos indígenas Nahuas Colhuas. Atualmente é a sede do governo da delegação política de Coyoacán
e um dos centros turísticos mais importantes do Distrito Federal, onde se encontra a Casa-museu de Frida Khalo, que visitaremos no decorrer da
tarde (ingresso com compra antecipada para evitar filar e aglomeração), conhecido como Casa Azul por conta da estrutura de paredes azul-cobalto, é
dedicado à vida e à obra da artista mexicana Frida Kahlo. Retorno ao hotel e tempo livre. Hospedagem.
21/08/21 (4º Dia, SÁB) MUSEU NACIONAL DE ANTROPOLOGIA - CASTELO DE CHAPULTEPEC E XOCHIMILCO: Café da manhã no hotel e
posteriormente saída às 08h30 para visitar com bastante tempo (ingresso incluso) o Museu Nacional de Antropología com guia especializado em
antropologia e arqueologia. Este museu é considerado como um dos mais importantes museus de seu gênero no mundo. Continuação para visitar o
Castelo de Chapultepec, um belo Palácio onde funciona o Museu Nacional da História mexicana, no maior parque urbano da Cidade do
México, cercado por áreas residenciais, como Las Lomas, que é o bairro dos artistas. Posteriormente visita de Xochimilco - uma das zonas mais
belas da cidade do México. Palavra oriunda da língua nativa Nahuatl, significa lugar da cimenteira florida, sendo este o último povoado nos arredores
de México que tem um lago no que foi o grande vale de Anahuac e que nos proporcionará uma idéia de como foi a cidade de Tenochtitlán, antes da
chegada dos conquistadores, área considerada pela UNESCO como patrimônio natural da humanidade. Passeio de Gôndola que os nativos
chamam de trajineiras, típicamente decoradas. Em momento opotuno retorno ao hotel e restante do tempo livre. Hospedagem.
22/08/21 (5º Dia, DOM) MÉXICO-DF / BASÍLICA DE GUADALUPE - VISITA PROLONGADA: Café da manhã no hotel e posteriormente saída do
hotel em torno das 09h00 para VISITA PROLONGADA, com guia local, a Basílica de Nª Senhora de Guadalupe, que é um importante santuário
católico nos arredores da Cidade do México. Em 1999, este santuário se tornou o mais visitado santuário católico do mundo. Conheceremos a história
do manto do indígena Juan Diego e veremos a antiga Basílica aos pés do cerro de Tepeyac, bem como, a Basílica nova, onde se encontra a
imagem original da Virgem de Guadalupe. Oportunidade para assistir uma Santa Missa, a ser celebrado pelo Padre que acompanha o grupo na
Basílica Nova ou Basílica Antiga (o Padre deverá solicitar o permiso especial para a Celebração da Santa Missa, com 30 dias de antecedencia,
preenchendo um formulário). Almoço (não incluído). Em momento oportuno retorno ao hotel e restante do tempo livre. Hospedagem.
PASSEIO OPCIONAL: MÉXICO-DF / BASÍLICA DE GUADALUPE / TEOTIHUACÁN (120 km): Café da manhã e saída do hotel para BREVE
VISITA da Basílica de Nª Sª de Guadalupe, que é um importante santuário católico nos arredores da Cidade do México. Em 1999, este santuário se
tornou o mais visitado santuário católico do mundo. Conheceremos a história do manto do indígena Juan Diego e veremos a antiga Basílica aos pés
do cerrado de Tepeyac, bem como, a Basílica nova, onde se encontra a imagem original da Virgem de Guadalupe. Posteriormente seguiremos até o
sítio arqueológico do antigo império de TEOTIHUACÁN (cidade dos deuses 500 aC a 650 dC), a 50 km ao noroeste da capital, declarado Patrimônio
da Humanidade pela UNESCO em 1987. Uma metrópole de templos em sua época onde poderemos admirar as Pirâmides Del Sol y La Luna,
caminhar pela Avenida de los Muertos, conhecer o Palácio de las Mariposas e o "Templo de La Serpente Emplumada", Quetzalcoatl. Inclui
transporte, almoço (sem bebidas), ingresso, guia local. 17:00h retorno ao hotel. Hospedagem. VALOR P/MÍNIMO 10 PESSOAS = USD 70,00
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23/08/21 (6º Dia, SEG) MÉXICO - DF / CUERNAVACA / TAXCO / ACAPULCO (425 km): Saída em torno das 06h00 (para evitar alto tráfego na
rodovia) com café da manhã (Box lunch a bordo) em viagem rodoviária a TAXCO / ACAPULCO, acompanhado de guia local. Parada, no trajeto,
para visitar a cidade de Cuernavaca e sua belíssima CATEDRAL (sede da diocese católica de Cuernavaca - Estado de Morelos), ao sul da capital
do país, que é conhecida como a cidade das buganvilias ou da eterna primavera por seu clima. Iremos visitar a catedral que foi construída como uma
missão em 1552 e em 1891 foi elevada a catedral (representante do vice-reinado). Panorâmica pelo Palácio de Cortes que foi a residência do
conquistador espanhol Hernán Cortés, Em momento oportuno continuação da viagem por estradas sinuosas, em meio a belíssimas paisagens da
cordilheira da Sierra Madre Occidental, ladeado por vales e florestas de pinheiros, entraremos no estado de Guerrero até a pitoresca cidade
colonial e mineira de TAXCO, conhecida como a cidade da prata. ALMOÇO INCLUÍDO (buffet - sem bebidas) Restaurante el Atrio e visita da
famosa IGREJA DE SANTA PRISCA, em estilo barroco com os detalhes recobertos com folhas de ouro. Tempo para visitar as pratarias e caminhada
pelas praças e ruas de paralelepípedos emoldurados por casas coloniais rústicas e pitorescas com telhas vermelhas casas que foram objeto de
inspiração para inúmeros artistas. A partir das 15h30 viagem a ACAPULCO, chegada no início da noite. Hospedagem por 3 noites com o sistema
SEMI ALL INCLUSIVE (café, almoço e JANTAR incluído) com bebidas limitadas e bar aberto com bebidas limitadas em horários definidos pelo hotel).
24/08/21 (7º Dia, TER) ACAPULCO / CAPELA DA PAZ / MIRANTE E CENTRO COM CATEDRAL DA Nª Srª DA SOLEDADE: Café da manhã no
hotel. Manhã inteiramente livre para atividades pessoais. Aproveite para desfrutar da piscina e praia, com bar liberado com bebidas nacionais. Uma
outra opção no tempo livre, será visitar o FORTE SAN DIEGO. Foi a fortaleza Espanhola mais importante, construída em 1617, para proteger a
cidade dos ataques piratas. Conta hoje com um museu para quem quiser aprender mais sobre a história e cultura deste destino. Após o almoço
(incluído), tour panorâmico de 15h30 de duração para conhecer os principais pontos turísticos da cidade de Acapulco, lugares tradicionais,
começando pela avenida principal Costera Miguel Alemán até o mirante que é a mais turística e movimentada do porto de Acapulco, com vários
restaurantes, bares e lojas e posteriormente visita da CAPELA DA PAZ e a continuação visitar o centro e a CATEDRAL NUESTRA SRA. DE LA
SOLEDAD, um edifício que anos atrás foi um estudo cinematográfico, e em 1930 se converteu em Catedral. 17:30 Retorno ao hotel e restante de
tempo livre. Aproveite para caminhar pela avenida principal Miguel Alemán, repleta de lojas de artesanato e produtos locais. Hospedagem com SEMI
ALL INCLUSIVE (café, almoço e jantar com bebidas limitadas e bar aberto com bebidas limitadas em horários definidos pelo hotel).
25/08/21 (8º Dia, QUA) ACAPULCO - MANHÃ LIVRE e À TARDE NAVEGAÇÃO + CLAVADISTAS: Café da manhã no hotel e posteriormente
manhã inteiramente livre para atividades pessoais. Aproveite para desfrutar da piscina e praia, com bar liberado com bebidas nacionais. Almoço
incluído com bebidas e às 15h30 saída do hotel para NAVEGAÇÃO DE IATE COM MÚSICA E BEBIDA LIBERADA PELA BAHIA DE ACAPULCO
(Navegação compartilhada com 50% de lotação da capacidade). Retornando ao porto em torno das 19:00h. Para finalizar bem o dia iremos
assistir a apresentação de Los Clavados na região da Quebrada, este é o evento mais famoso de Acapulco, durante o qual, um grupo de valentes
mergulhadores se lançam de um penhasco de 45 metros de altura em uma pequena enseada do Oceano Pacífico. Retorno ao hotel, Jantar incluído
com bebidas. Hospedagem com (café + bebidas e bar aberto com bebidas limitadas em horários definidos pelo hotel).
26/08/21 (9º Dia, QUI) ACAPULCO / PUEBLA / CHOLULA (395 km): Café da manhã no hotel e posteriormente, em torno das 07h30 saída
rodoviária a PUEBLA, acompanhado de guia local. Nossa jornada será subir a Cordilheira da Sierra Madre Occidental, através de estradas sinuosas
em meio a belíssimas paisagens, ladeado por vales e florestas de pinheiros, atravessaremos o estado de Guerrero, uma parte de Morelos e
finalmente o Estado de Puebla. 13h30 Almoço incluído (buffet - sem bebidas) Restaurante el Casa Real Poblana. Chegada a partir das 16h00
diretamente ao hotel para ocupação. Restante do tempo livre. Puebla, oficialmente denominada Heroica Puebla de Zaragoza, é uma cidade e
município do México, capital do estado de Puebla. Tem cerca de 2.1 milhões de habitantes. Foi fundada em 1531 pelos espanhóis. Sugerimos, se der
tempo, que visitem (no momento fechado ao público - estão recebendo os clientes com hora marcada) o showroom de produtos em cerámica
vitrificada da URIARTE TALAVERA (desde 1.824) que atualmente é o maior produtor de cerámica vitrificada no mundo, com produtos originais e
exclusivas para decoração, jardim, azulejos, louças em jogo e individuais para a cozinha etc. Hospedagem por 2 noites com café da manhã.
27/07/21 (10º Dia, SEX) PUEBLA / CHOLULA - CITY TOUR: Café da manhã no hotel e posteriormente, e posteriormente visita da cidade com
muitas tradições, culinária de primeira classe e edifícios coloniais monumentais. Um tour por Puebla pode ser escrita, apreciado ou visto em
diferentes ambientes, com os vulcões Popocatépetl e Iztaccihuatl que estão sempre cobertos de neves nos arredores, gastronomia com os pratos
típicos como chiles em molho de nozes ou toupeira. Puebla tem algo de especial que se diferencia dos demais destinos, uma experiência com lendas,
história, muito sabor mexicano, jóia da arquitetura colonial e patrimônio da humanidade. Passeie pelo seu zócalo (praça da matriz), oportunidade
para conhecer os palácios barrocos, a catedral, a capela do Rosário com o seu altar de ouro, o mercado de artesanato El Parian, fábricas de Onix
e Mozaicos de Talavera. Almoço (não incluído) e posteriormente, visita da cidade de Cholula, nos arredores de Puebla, uma cidade com 366 igrejas,
com a visita da Igreja de Nuestra Señora de los Remédios sobre a Grande Pirâmide de Cholula. Em momento oportuno retorno ao hotel.
Hospedagem.
28/08/21 (11º Dia, SÁB) - PUEBLA / AEROPORTO DA CIDADE DO MEXICO (130 km) // MÉXICO / LIMA / PORTO ALEGRE (AÉREO): Café da
manhã no hotel e posteriormente traslado rodoviário com assistência de guia local ao Aeroporto Internacional da Cidade do México para viagem
aérea de retorno ao Brasil. A viagem terá uma duração de 2h30 a 3h30min dependendo do tráfego. Chegada ao Aeroporto do México antes do meiodia e check in para a saída prevista do voo às 16:25 com escala e troca e aeronave na cidade de Lima (Peru), reembarque e pernoite a bordo,
chegando ao destino ...
29/08/21 (12º Dia, DOM) - CHEGADA A PORTO ALEGRE: nas primeiras horas da manhã - 06h35. Desembarque, migração, aduana e FIM DE
NOSSOS SERVIÇOS.
SERVIÇOS INCLUÍDOS »
-Passagem aérea em classe econômica, em voo regular da LATAM - POA / SÃO PAULO / MEXICO // MÉXICO / SÃO PAULO / POA.
-TAXAS E IMPOSTOS aeroportuários, de emissão, impostos e franquia de bagagem: 1 bagagem de mão de até 10kg e despachada 1 de 23kg
-Traslados Aeroporto México-DF / Hotel México-DF, Hotel Puebla / Aeroporto México-DF com assistência de guia local em espanhol/português.
-Ônibus Panorâmico Leito Turismo DE 44 lugares, com ar-condicionado e com motorista especializado no roteiro desde o 2º dia até o último dia.
-Guia profissional acompanhante local, falando português durante toda a parte terrestre (mínimo de 20 passageiros).
-Guias locais em espanhol ou portugues com o acompanhamento de guia brasileiro falando português.
-09 Noites de hospedagens nos hotéis conforme mencionados mais abaixo, em apartamentos standard
-06 Cafés da manhã tipo Buffet servido no restaurante dos hotéis + 03 dias com serviço semi all inclusive em Acapulco.
-01 Box lunch para o café da manhã a bordo no 6º dia 2 almoço tipo buffet (sem bebidas) em restaurante conveniado de Taxco e Puebla.
-Tour guiado cidade do México Pré-Hispânico, Colonial e Moderno + visita da Casa-Museu Frida Khalo (com ingresso).
-Tour guiado por antropólogo para visitar, com ingresso, o Museu de Arqueologia, Castelo de Chapultepec e Xochimilco com navegação pelos canais.
-Tour guiado para visitar e assistir uma Missa Comunitária na Catedral Metropolitana, visita externa do Tlatelolco.
-Tour guiado pelo complexo dos santuários de Nª Sra. De Guadalupe com uma missa especial para o grupo com hora e local agendada.
-Tour panorâmico guiado pela cidade de Cuernavaca com visita da Catedral e para em Taxco para visitar a Igreja de Santa Prisca + lojas de prataria.
-Tour guiado pelos principais pontos turísticos de Acapulco com visita da Capela da Paz e a Catedral Nª Sra. da Soledade no centro da cidade.
-Traslado ao porto para navegação de Iate pela Bahia de Acapulco com bebidas liberadas de forma limitada, música ao vivo e show dos Clavadistas.
-Traslado guiado de Acapulco a Puebla com tour pela cidade e visita da cidade de Cholula.
-Entradas/Ingressos e passeios conforme acima e descritos detalhadamente no programa.
-Kit de CUIDADOS PESSOAIS, álcool em gel, máscara lavável ou descartável para a viagem aérea, rodoviária, traslados e passeios.
-Guia acompanhante desde Porto Alegre/RS garantida com 15 pessoas confirmadas no grupo viajando juntas até o final da viagem.
-Kit de Viagem contendo Mochila, Porta-Moeda, nécessaire para líquidos na bagagem de mão, porta-voucher e etiquetas para as malas.
-Seguro de viagem internacional - USD 40.000 ou similar - sem cobertura COVID com limite de idade de 85 anos (consulte adicionais COVID
abaixo).
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SERVIÇOS NÃO INCLUÍDOS »
-Ticket aéreo em primeira classe e/ou executiva e assentos nas classes preferenciais, bem como excesso de bagagem.
-ADICIONAL PARA A COBERTURA DA COVID, conforme indicado acima, de acordo com a idade das pessoas.
-Traslados de chegada e/ou saída em data ou horário diferente do grupo e diferença tarifária para adiantar ou adiar a ida e ou volta.
-Traslados ida/volta cidade de origem / aeroporto / cidade de origem no Brasil até o Aeroporto Salgado Filho de Porto Alegre/RS.
-O que não estiver mencionado como incluído e gastos extras de caráter pessoal em geral (wifi, lavanderia, telefonemas).
-Ingressos a parques nacionais, reservas ecológicas, e/ou museus quando não mencionados como serviços incluídos.
-Gorjetas para GUIAS, MOTORISTAS, Carregadores de malas na entrada e saída dos hotéis, bem como nos aeroportos.
(*) Adicional para COVID: até 60 anos: USD 5,00 por dia / 61 a 80 anos: USD 10,00 por dia / limite de 80 anos.
SOBRE O VALOR POR PESSOA DOS PACOTES INTERNACIONAIS »
Devido à constante flutuação cambial, os valores deste pacote são atualizados, diariamente, pelo sistema em REAIS, conforme abaixo, e no
DOWNLOAD do roteiro em PDF, os valores atualizados estão disponibilizados na última página.
CONDIÇÕES GERAIS PARA A COMPRA DO PACOTE »

1.Preenchimento da ficha de inscrição e reservas com os dados completos.
2.Assinatura do contrato de viagem por adesão com as condições gerais em duas vias.
3.Entregar ou enviar a cópia da identidade e/ou do passaporte do passageiro responsável e dos acompanhantes.
4.Para o pgto. Com cartão de crédito enviar cópias frente e verso do cartão, cópia do RG e a ficha de autorização de débito assinada.
5.Para o pgto. Parcelado com cheques pré-datados ou boleto, serão necessários assinar uma ficha especial de parcelamento em duas vias.
6.Em caso de cancelamento serão cobradas taxas de acordo com nossas condições gerais - contrato de viagem por adesão.
PARTE AÉREA CONFIRMADA - LATAM 26 LUGARES - LOC DRLWUF »

18/08/22 - LA4565 17:20 19:05 POA GRU (Porto Alegre / São Paulo)
18/08/22 - LA8112 23:55 07:55 GRU MEX (São Paulo / México-DF)
28/08/22 - LA2471 16:25 22:20 MEX LIM (México-DF / Lima)
28/08/22 - LA2486 23:55 06:35 LIM POA (Lima / Porto Alegre).

As datas da ida e da volta estão em negociação final, sujeito alteração de cia. aérea, horário do voo da partida e do retorno.
Bagagem de mão até 10 Kg a ser levada no compartimento acima do avião e 01 mala de 23 kg a ser despachada.
HOTÉIS CONFIRMADOS (SUJEITO A ALTERAÇÃO) »

19/08 a 23/08/22 - México-DF - HOTEL LAILA REFORMA - https://www.lailahotels.com/es
23/08 a 26/08/22 - Acapulco - HOTEL EMPORIO ACAPULO (Hotel do Chaves) - https://hotelesemporio.com/hoteles/emporio-acapulco/
26/08 a 28/08/22 - Puebla - HOTEL NH PUEBLA CENTRO HISTÓRICO - www.nh-hotels.com.mx/hotel/nh-puebla-centro-historico?gmb
SOBRE OS HOTÉIS NOS DESTINOS »

-Alguns dos hotéis poderão pedir como garantia um cartão de crédito ou depósito em espécie para consumo extra ou cobrir outras despesas.
-Os quartos são de categoria standard, são quartos sem vista especiais ex: praia, piscina, monumentos… (exceto quando informados).
-Configuração das camas não é garantida, é solicitada a preferência e oferecida mediante a disponibilidade.
-O horário de check in é entre às 14:00h e 15:00h e o check out é entre às 11:00h a 12:00h podendo sofrer alteração por alta temporada.
-A liberação para entrada ou partida fora dos horários indicados, fica a cargo do hotel e pode acarretar cobranças extras
DOCUMENTAÇÃO PESSOAL NECESSÁRIA PARA A VIAGEM »
-PASSAPORTE VÁLIDO (6 MESES ANTES DE VENCER).
-CARTEIRA INTERNACIONAL DE VACINA CONTRA A FEBRE AMARELA (NÃO É OBRIGATÓRIA) E TESTE PCR COVID-19 A INFORMAR.
-PARA A ENTRADA AO MEXICO É ACEITO SOMENTE O PASSAPORTE DENTRO DA VALIDADE (SEM NECESSIDADE DE VISTO).

PARA AS VIAGENS DURANTE OU PÓS-PANDEMIA COVID-19, oportunamente, informaremos sobre novos documentos, parâmetros ou
protocolos, nacionais ou internacionais, para viajantes em grupo, aéreos, rodoviários, ferroviários, marítimos ou fluviais, e sobre regras em
estabelecimentos como hotéis, restaurantes, museus, igrejas etc., como sempre, focando-nos, muito mais, na sua segurança e conforto a fim de
garantir a melhor experiência.

LOCAL DE EMBARQUE PRINCIPAL »
O local de embarque dos passageiros do Rio Grande do Sul será o Aeroporto Internacional Salgado Filho de Porto Alegre/RS - Terminal 1.
Apresentação para check in e embarque nacional, no mínimo 1h45min antes do horário de partida do voo, por se tratar de viagem em grupo.
Apresentação para check in e embarque internacional, no mínimo 3h30min antes do horário de partida do voo, por se tratar de viagem em grupo.
Passageiros de outras cidades de estados vizinhos poderão embarcar no seu Aeroporto de Origem com adicional da diferença tarifária.

MÉXICO MULTICULTURAL C/MÉXICO-DF - ACAPULCO - MÉRIDA & CAN
CUN
05/11 a 18/11/2021 - 14 dias
Emissão da confirmação:
02/12/2021 - 12:28h

Validade da cotação:
02/12/2021 a 03/12/2021 - 12:28h

Obs.: VALORES ATUALIZADOS DIARIAMENTE CONFORME VARIAÇÃO CAMBIAL.

VALOR POR PESSOA (PARTE AÉREA + PARTE TERRESTRE) DOS SERVIÇOS INCLUÍDOS »

R$ 16.770,00 ao câmbio da data da cotação e conforme validade (Valor em USD 2.990,00).
APTO INDIVIDUAL STANDARD: R$ 22.940,00 ao câmbio da data da cotação e conforme validade (Valor em USD 4.090,00).
APTO DUPLO ou TRIPLO STD :

POLÍTICAS DE VALORES / CRIANÇAS / APTO TRIPLO / SIGLAS »
a)Valores com taxas aeroportuárias, governamentais, de emissão e impostos inclusos (exceto gorjetas e demais serviços não incluídos).
b)Valores válidos somente para o día do fechamento, não sendo permitido cancelar a reserva e solicitar outra, por causa da variação cambial.
c)Crianças (INF) de 0 a 2 anos paga somente a taxas de embarque e outras taxas a informar (favor consultar para o fechamento do pacote).
d)Crianças (CHD) de 2 a 10 anos no apto dos pais paga 80% do valor de Adulto em apto duplo + cama extra e acima de 10 anos paga como adulto.
e)Em alguns países/hotéis não dispõem de apto triplo com 3 camas, somente 2 camas de casal ou 2 camas de solteiro/a + 1 sofá-cama de montar.
f)Disponível somente de 1 Apto Triplo por grupo com o mesmo valor do Duplo, recomendamos que optem pelo duplo para melhor acomodação.
g)Siglas: STD = STANDARD | USD = $ DÓLAR AMERICANO | R$ = REAIS | APTO = APARTAMENTO
FORMAS DE PAGAMENTO »
Opção 1 - À VISTA: Desconto de 3% do valor do pacote, podendo pagar 50% no ato (dinheiro/cheque) e 50% a 30 dias somente com cheque pré.
Opção 2 - CHEQUE PRÉ: Entrada de 20%com cheque ou dinheiro e saldo em 10X com pré-datados, somente para residentes no RS (*).
Opção 4 - BOLETO BANCÁRIO: Entrada de 30% com cheque/dinheiro e saldo em até 6X, devendo estar quitados antes do embarque.
Opção 3 - CARTÃO DE CRÉDITO: Entrada de 30% com cheque/dinheiro e saldo em até 5X nos cartões VISA / MASTER / OUTROS.
(*) Os clientes que residem fora do RS podem pagar com cheques pré-datados, sendo que o último cheque deverá ser para antes do embarque
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