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CLARISSE LINHARES

Um roteiro para exaltar a riqueza cultural e as belezas naturais do México. Do
voo num colorido balão sobre as Pirâmides do Sol e da Lua ao aroma da moderna
culinária mexicana em restaurantes superestrelados e descolados. Dos ateliês
dos artesãos em Oaxaca até a impressionante história da artista Frida Kahlo e seu
companheiro Diego Rivera. Do centro do poder Zapoteca, em Monte Albán, até os
sete tons de azul do mar em Playa del Carmen. Um destino para todos os sentidos.

01/05 - CIDADE DO MÉXICO / GUANAJUATO

Vamos conhecer Guanajuato, cidade tombada pelo patrimônio
histórico da UNESCO. Fundada em 1559, é debruçada sobre
ricas jazidas de ouro e prata e possui lindos e opulentos prédios
coloniais. É também a cidade natal de Diego Rivera, cuja casa
visitaremos. Hospedagem no Hotel Boutique 1850.

02/05 - GUANAJUATO / SAN MIGUEL DE ALLENDE

Pela manhã continuaremos a visita a Guanajuato. Nosso almoço de
boas-vindas será no Restaurante El Jardin de los Milagros, do chef
Bricio Domínguez, e depois seguiremos em ônibus para San Miguel
de Allende, a mais charmosa das cidades coloniais mexicanas.
Passeio para descobrir esta joia, repleta de ateliês, artistas,
cafés e arquitetura colonial, além de muito artesanato colorido.
Acomodação no hotel boutique da antiga rede Orient Express,
Hotel Casa de Sierra Nevada, no coração do centro antigo.

terraço com vista para a praça principal. Tarde dedicada ao Zócalo,
coração da cidade Asteca. Visita ao Palácio Nacional, onde está a
narrativa épica da História do México, contada através das grandes
pinturas murais de Diego Rivera. Visita ao Palácio de
Belas Artes, um exemplo de arquitetura Art Déco, onde poderemos
apreciar obras dos grandes muralistas mexicanos. Pausa para
apreciar a Casa dos Azulejos, um dos cafés mais tradicionais
da cidade. Continuaremos com a visita a um ícone religioso: a
Catedral Metropolitana, obra monumental de 1573.

03/05 - SAN MIGUEL DE ALLENDE

Dia para desfrutar os mercados de artesanias famosos
mundialmente e com mais de 500 anos. A cidade hoje é
considerada Patrimônio da Humanidade pela UNESCO. Vamos
explorar as galerias de arte, ateliês de artistas e passear pelas
ruelas de casas coloridas da cidade. À noite, teremos um jantar
muito especial no The Restaurant.

05/05 - CIDADE DO MÉXICO

Saída para uma de nossas travel experiences: um passeio de balão
sobre as pirâmides de Tehotihuacan, uma das maiores cidades da
Mesoamérica. Vamos ver o sol nascer, admirando as duas grandes
pirâmides que dominam o cenário: do Sol e da Lua. Nosso almoço
será no incensado bairro de Polanco, um dos mais descolados da
cidade, frequentado por artistas celebridades e políticos. Tarde
livre para explorar e curtir o bairro e suas boutiques hipsters.

06/05 - CIDADE DO MÉXICO

04/05 - SAN MIGUEL DE ALLENDE/ CIDADE DO MÉXICO

Partida em ônibus, pela manhã, com parada em Queretaro para
mais um capítulo da história colonial. Na Cidade do México o
alojamento será no Hotel Four Seasons, charmoso hotel de luxo,
cujo design lembra as antigas estâncias mexicanas, localizado
estrategicamente no Passeio de La Reforma, espinha dorsal da
cidade. Almoço no restaurante Casa de las Sirenas, com um belo

Pela manhã, nosso destino é o riquíssimo Museu de Antropologia,
considerado um dos mais importantes da América Latina,
localizado no Parque Chapultepec. Ele conta a história do México
pré-hispânico e das várias civilizações que o compuseram como os
Maias, os Olmecas e os Astecas. Almoço no restaurante San Angel:
culinária mexicana clássica num ambiente elegante que remete a
seu passado colonial. Ao lado, está a Casa Estúdio de Frida Kahlo
e Diego Rivera, principal cenário do filme Frida. Após o almoço,
nosso destino é Coyoacan, bairro tranquilo onde fica a famosa Casa
Azul. Foi ali que cresceu e viveu a maior artista mexicana, Frida
Kahlo. Vamos penetrar no seu mundo, através de seus objetos
pessoais. Ao entardecer teremos um coquetel privado nos jardins
da Casa Azul, como convidados especiais de Frida.

07/05 - CIDADE DO MÉXICO / PUEBLA

Saída para Puebla. No caminho vamos visitar um dos cartões
postais mais impactantes do México: a vista fantástica do vulcão
Popocatéptl na área de Cholula. Chegada e hospedagem no Hotel
Quinta Real Puebla. Jantar especial numa hacienda mexicana.

08/05 - PUEBLA / OAXACA

Saída pela manhã com destino a Oaxaca, região que simboliza o
México que está no nosso imaginário, muito colorido, sombreros e
tequila. Hospedagem no Hotel Quinta Real Oaxaca.

09/05 - OAXACA

Dia de visitar a zona arqueológica de Monte Albán e Mitla, antigo
centro do poder Zapoteca. Oaxaca é, tradicionalmente, o berço das
artesanias mexicanas. Visitaremos também um atelier dos famosos
Alebrijes. À noite, nosso jantar de despedida será no Restaurante
Pitiona, o número 43 da lista dos 50 melhores da América Latina.

10/05 - OAXACA / CIDADE DO MÉXICO

Para quem fará apenas o roteiro base, transfer para o aeroporto
para embarque com destino ao Brasil.

EXTENSÃO PLAYA DEL CARMEN

Voo para Playa Del Carmen. Alojamento no Hotel Fairmont
Mayakoba, um paraíso tropical da Riviera Maya com sistema
all inclusive. Restante do dia para desfrutar uma caminhada
pelas areias e um banho nas cálidas águas turquesas do Caribe
Mexicano. À noite, nosso jantar será na praia.

11/05 - PLAYA DEL CARMEN

Após o café da manhã, sairemos para visitar o Rio Secreto, onde
um cenário de natureza surreal nos aguarda: vamos entrar no
mundo mágico do sistema de cavernas do México. Restante do dia
livre para desfrutar o hotel.

Highlights

• Passeio de balão sobre as Pirâmides do Sol e da Lua
• Happy hour privado na Casa Azul de Frida Kahlo
• Visita ao centro do poder Zapoteca em Monte Albán
• Jantar no Restaurante Pitiona, um dos 50 melhores da América
Latina
• Ateliês tradicionais de artesanato em Oaxaca
• Jantar sob as estrelas em Playa del Carmen

INVESTIMENTO:
USD 5.455,00*
por pessoa em apartamento duplo
* Aéreo Brasil/México/Brasil não incluso

Extensão Playa del Carmen - 10 a 13 de maio
US$ 1.553,00*
por pessoa em apartamento duplo

O que está incluído:

• Hospedagem nos hotéis previstos ou similares, ocupando
apartamentos com banheiros privativos, com taxas e café da
manhã
• Refeições, conforme programa, nos restaurantes previstos ou
similares
• Visitas e traslados em ônibus privativo conforme programa

12/05 - PLAYA DEL CARMEN

Manhã livre para explorar o comércio local ou desfrutar mais um
dia de praia. À tardinha, partiremos para uma noite muito especial,
onde viveremos a experiência Maia completa: nosso jantar de
despedida será no Restaurante Alux.

13/05 - PLAYA DEL CARMEN / BRASIL

Em horário determinado transfer ao aeroporto para embarque com
destino ao Brasil.
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