
VIAGEM RUMO AO PACÍFICO 

Início na Cidade do México 

Saídas 2020: * Janeiro: 07, 21 * Fevereiro: 04, 18 * Março: 03, 17, 31 * Abril: 14, 28 * Maio: 12, 26 * Junho: 09, 23 * 

Julho: 07, 21 * Agosto: 04, 18 * Setembro: 01, 15, 29 * Outubro: 13, 27 * Novembro: 10, 24 * Dezembro: 08 

 

Inclui: 08 noites de hospedagem em hotéis indicados ou similares (todos de 4* e 3** en San Miguel de Allende e 

Guanajuato) + café da manhã americano em todos os hotéis + transporte em van americana ou micro-ônibus ou 

ônibus, todos com ar condicionado e equipamento de som + guia acompanhante por todo o percurso falando 

espanhol-inglês + passagem de ônibus de turismo a Guadalajara / Puerto Vallarta + entradas a lugares visitados e 

museus mencionados no programa + mensageiros / maleteiros nos aeroportos e hotéis. 

 

TARIFAS SUJEITAS À DISPONIBILIDADE E ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO. 

 VIAGEM RUMO AO PACÍFICO             

  PERÍODO DUPLO TRIPLO INDIVIDUAL CRIANÇA                         

  
07 janeiro a 08 dezembro 

2020 
$1.374 $1.294 $1.900 $800 

            

 
 
HOTÉIS PREVISTOS: 
Cidade do México: Plaza Florencia ou similar 
San Miguel de Allende: Imperio de los Angeles ou similar 
Guanajuato: Mision Guanajuato ou similar 
Zacatecas: Emporio ou similar 
Guadalajara: Hotel Morales ou similar 
Puerto Vallarta: Krystal Vallarta ou similar 

 

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. 
 


