
Um México cuja descoberta 
é fantástica e inesperada: 
charmosas cidades coloniais 
com um roteiro que 
traça a história do México 
longe da influência maia, 
riquezas encerradas em 
obras de arte, artesanato, 
gastronomia, música e 
bebidas deliciosas como 
a tequila. Conheça uma 
cidade cuja espiritualidade 
está impregnada de 
religiosidade popular que 
convive imperturbável com 
a cultura das diversas etnias 
locais.

OCEANO PACÍFICO

MAR
CARIBE

MÉXICO

ESTADOS UNIDOS

Guanajuato

Puerto
Vallarta

Patzcuaro
Morelia

Puebla

Querétaro

Ciudad
de México

Cholula 

San Miguel 
de Allende 

Dia 1: Cidade do México - Centro histórico
Chegada ao aeroporto internacional. Assistência 
e traslado ao hotel visitando a cidade no percurso 
ate o hotel: centro histórico, Zócalo, Catedral, Pa-
lácio Nacional, Murais Diego Rivera, Paseo de la 
Reforma e Chapultepec, Chegada ao hotel. Aloja-
mento. Tempo livre. Pernoite.

Dia 2: Basílica de Guadalupe - Pirâmide 
de Teotihuacán - Cholula 
Café da manhã. Visite a Basílica de Guadalupe, 
o santuário mariano mais visitado do mundo. 
Em 1531 houve várias aparições da Virgem ao in-
dígena Juan Diego (Cuauhtlatoatzin) e no ano 
seguinte foi erguido o primeiro santuário. Pos-
teriormente, uma série de milagres serão reali-
zados nos quais Nossa Senhora agirá para salvar 
as pessoas de doenças e inundações. Em 1666, a 
Igreja realizou uma investigação para autorizar a 
tradição Guadalupe que incidia sobre a devoção 
à pintura da Virgem que milagrosamente apare-
cia na túnica dos indígenas, cujo desenho e cores 
continham técnicas que não existiam naquela 
época. Continuamos para Teotihuacán, “onde os 
homens se encontram como deuses”. Visitare-
mos o Templo de Quetzalcóatl, a Calzada de los 
Muertos, a Pirâmide do Sol, a Lua e o Templo de 
Quetzal-Papalotl. Visite uma oficina de obsidia-
na e outras pedras semipreciosas com as quais 
joias e ornamentos pré-hispânicos eram feitos. 
Exposição de plantas maguey, tequila e agave 
henequen. Continuação em direção a Puebla de 
los Ángeles, cidade Patrimônio da Humanidade 
fundada em 1531. Breve parada para visitar a be-
líssima cidade colonial de Cholula. Alojamento. 
Tempo livre. Pernoite e jantar em Puebla. 

Dia 3: Puebla
Café da manhã. Visita  a esplêndida igreja de 
Santo Domingo de Guzmán com a Capela do 
Rosário, que para muitos é uma obra-prima do 
barroco mexicano, com uma decoração que vem 
do ditado local: “Tudo que reluz é ouro. “ Possui 
detalhes magistrais, como grandes telas, escu-
dos dominicais e reproduções de querubins; de-
corações de gesso em cúpulas e tabernáculos de 
Madonna del Rosario. A luz que penetra pelas ja-
nelas da cúpula ilumina a orla dourada das folhas 
com seus reflexos. Visita a catedral, uma das mais 
belas da América e à igreja do Vice-Rei de São 
Francisco de Assis, onde repousa o corpo do Bea-
to Sebastián de Aparicio, evangelizador e grande 
benfeitor dos habitantes da região. Tempo livre 
no mercado de artigianato. Puebla é famosa por 
seu centro histórico, Talavera, pintura em cerâmi-
ca e gastronomia requintada. Pernotação.

Dia 4: Querétaro - San Miguel de Allende
Café da manhã. Saída para San Miguel de Allen-
de (395 km), visitando  antes Querétaro, cida-
de Patrimônio da Humanidade, com o famoso 
aqueduto, o centro histórico e o antigo Convento 
da Cruz, um dos primeiros lugares de difusão da 
fé católica. Aqui cresce uma árvore com espinhos 
em forma de cruz. Almoço em Queretaro.  Aloja-
mento em  San Miguel de Allende. Tempo livre 
para o relax. Jantar e pernoite.

Dia 5: San Miguel de Allende - 
Guanajuato. 
Café da manhã. Visita a esta doce cidade onde 
viveu o comediante Cantinflas e residência de 
artistas e intelectuais. Em primeiro plano, como 
pontos de interesse, a freguesia de San Michele 

Arcangelo, a igreja da Santa Casa, o Convento da 
Conceição, a igreja de São Francisco e a Casa e 
Instituto Allende. Possui uma grande variedade 
de bares e restaurantes. Saída para Guanajuato 
cidade Patrimônio da Humanidade, sede anual 
do Festival Cervantino Internacional. Tempo e ca-
minhada con guia local pelo  pequeno centro de 
Guanajuato. Jantar na praça principal. Pernoite.

Dia 6: Guadalajara (272 km)
Café da manhã. Continue para Guadalajara. Ao 
longo do caminho, visite uma fábrica de tequila. 
Visita da capital Jalisco, berço dos mariacis: o Tea-
tro Degollado, a Catedral, a Rotunda dos Homens 
Ilustres, o Palácio do Governo com seus esplên-
didos murais de Orozco, a Praça Tapatìa e uma 
vista panorâmica do Hospicio Cabañas. Visitas 
opcionais de tempo livre como a fábrica de tequi-
la em Tlaquepaque, reconhecida pela beleza de 
seu artesanato. É hora de passear pela rua princi-
pal cheia de artesanatos rústicos e luxuosos. IM-
PORTANTE: Para quem pôde dedicar mais dias 
a este roteiro e mergulhar em um mar limpo, é 
bom notar que ele está localizado no estado de 
Jalisco, local do não menos famoso Puerto Vallar-
ta: uma imensa baía de mais de 30 quilômetros 
rodeada de montanhas conhecidas dos amantes 
do surf, vida noturna, oferta gastronômica varia-
da e pores do sol de sonho. As praias de areia rosa 
dourada são limpas e é possível praticar todos os 
tipos de esportes náuticos .

Dia 7: Pátzcuaro - Morelia 
Café da manhã. Saída para Pátzcuaro, que na 
língua Purépecha significa “a porta do céu”. Ci-
dade famosa pela beleza colonial, originalidade 
e costumes da população local. Sob as arcadas 
do centro encontram-se bares e restaurantes de 
grande variedade, com pratos típicos. Em frente 
ao Pátzcuaro você pode ver a ilha de Janitzio e 
Tzintzuntzan, famosa pela mais bela festa tradi-
cional de 1º de novembro em memória dos mor-
tos. Acomodação em Morelia. Visita livre e jantar 
no centro historico deste bela cidade colonial.

Dia 8: Inicio da viagem de volta para o 
pais de origen
Café da manhã. Em horário a ser definido de 
acordo com o vôo internacional, traslado ao aero-
porto para início da viagem de retorno ao Brasil.

8 dias - 7 noites

México para descobrir


