
MÉXICO ESPETACULAR 

Início na Cidade do México 

Saídas 2020: * Janeiro: 10, 24 * Fevereiro: 07, 21 * Março: 06, 20 * Abril: 03, 17 * Maio: 08, 22 * Junho: 05, 12, 19, 

26 * Julho: 03, 10, 17, 24, 31 * Agosto: 07, 14 * Setembro: 04, 18 * Outubro: 02, 16, 30 * Novembro: 13, 27  

 

Inclui: 14 noites de hospedagem nos hotéis indicados ou similares + café da manhã em todos os hotéis + 5 almoços + 

regime all inclusive em Cancun + transporte em van americana ou microonibus ou ônibus regular, de acordo com o número 

de passageiros, todos com ar condicionado e equipamento de som + guias falando espanhol / italiano ou espanhol / inglês 

do 1º ao 6º dia e do 7º ao 11º dia + entradas nas zonas arqueológicas e museus conforme indicado no itinerário + 

carregadores de malas em aeroportos e hotéis + taxas e gorjetas de refeições inclusas no itinerário. 

 

 MÉXICO ESPETACULAR           
  

 PERÍODO DUPLO TRIPLO INDIVIDUAL CRIANÇA                     
    

 10, 24 janeiro 2020 

$2.387 $2.291 $3.404 $1.640 

                        

 07, 21 fevereiro 2020                         
 06, 20 março 2020                         
 03 abril 2020                         

 17 abril 2020 $2.223 $2.135 $3.168 $1.504                         

 08, 22 maio 2020 
$2.167 $2.082 $3.080 $1.460 

                        

 05, 12 junho 2020                         

 19, 26 junho 2020 

$2.267 $2.178 $3.232 $1.540 

                        

 03, 10, 17, 24, 31 julho 2020                         

 07 agosto 2020                         

 14 agosto 2020 

$2.159 $2.074 $3.072 $1.455 

                        

 04, 18 setembro 2020                         
 02, 16 outubro 2020                         

 30 outubro 2020 
$2.207 $2.120 $3.140 $1.494 

                        
 13, 27 novembro 2020 

            
 
 

HOTÉIS PREVISTOS: 

Cidade do México: Barcelo Mexico Reforma ou similar  

Oaxaca: Holiday Inn Express ou similar 

Tuxtla Gutierrez: Marriott ou similar 

San Cristóbal de las Casas: Villa Mercedes ou similar 

Palenque: Villa Mercedes ou similar 

Campeche: Plaza Campeche ou similar 

Mérida: Presidente Intercontinental ou similar 

Cancun: RIU Cancun ou similar (all inclusive) 

 

 

ATENÇÃO: 

Refeições não especificadas no itinerário não estão incluídos nos valores. 

Bebidas e despesas extras pessoais nos hotéis e restaurantes não estão incluídas nos valores. 

Gorjetas a motoristas e guias não estão incluídas nos valores. 

Passagens aéreas internacionais desde o Brasil até o destino e vice-versa não estão incluídas nos valores. 

Valor de CHD é válido para crianças de até 12 anos, sem direito a cama extra, compartilhando o apartamento com no 

máximo 2 adultos pagantes. 

 

 

Obs: Preços por pessoa em dólares norte americanos, somente parte terrestre. 

 

 

TARIFAS SUJEITAS À DISPONIBILIDADE E ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO. 


