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Mosaico Mexicano 
8 dias / 7 noites 

Saídas: Quartas-feiras 
 

29 anos de experiência e qualidade! 

O México evoca alegria contagiante. Possui uma cultura milenar, com importantes sítios arqueológicos, além de 

sua natureza exuberante. Visitar pirâmides, passear por um rio em barquinhos coloridos, entender boa parte da 
história da humanidade em um dos melhores museus de antropologia do mundo, almoçar ao som dos mariachis e 
comprar joias de prata da melhor qualidade. Tudo isso pode ser feito num só lugar, no México. 
 
1º Dia – Quarta-feira - ... / Cidade do México 
Chegada a Cidade do México, recepção e traslado ao Hotel. Hospedagem. 
 

2º Dia – Quinta-feira - Cidade do México 
Após o café da manhã, saída para visitar a cidade, na qual se destacam a Praça da Constituição, rodeada por 
edifícios de grande valor arquitetônico, artístico e histórico; o Palácio Nacional, onde estão as belas pinturas de 

Diego Rivera; o edifício da Suprema Corte de Justiça; a Catedral Metropolitana; o Templo Maior Asteca (vista 
exterior); as principais avenidas com os monumentos; o camelô de Tlatelolco, que hoje é a Praza das Três 
Culturas.  
Saída para o Sítio Arqueológico de San Juan Teotihuacán, a misteriosa cidade dos deuses. Almoço Buffet incluído e 
em seguida visita para conhecer a gigantesca Pirâmide do Sol - construída no Século I-, a Pirâmide da Lua -
construída no Século II-, a Avenida dos Mortos, a Cidadela com o Templo de Quetzacóatl e o Palácio das 

Borboletas. Ao retornar à Cidade do México, visitamos a Basílica de Guadalupe. Retorno ao hotel. Hospedagem. 
Importante: a visita aos murais de Diego Rivera no Palácio Nacional não é garantida. 
 

3º Dia – Sexta-feira - Cidade do México / Tuxtla Gutierrez / São Cristovão das Casas 
Após o café da manhã, traslado ao aeroporto da Cidade do México para embarque em voo com destino a Tuxtla 
Gutiérrez. Chegada, recepção e traslado ao cais de Chiapa do Corzo, onde embarcaremos em uma lancha para 
realizar o percurso do rio Grijalva com o imponente Cânion do Sumidero.  

Visitaremos a fonte do povoado de Chiapa do Corso, no estilo Morisco, a mesma se parece com a coroa dos reis 
Católicos. Almoço Buffet incluído e seguimos viagem com destino a São Cristóvão das Casas. Hospedagem. 
 

4º Dia – Sábado - São Cristovão das Casas 
Após o café da manhã, saída para visitar o Mercado indígena de São Cristóvão das Casas, o Templo de Santo 

Domingo e o Museu do Âmbar. Visitaremos as coloridas comunidades de Tzotziles de San Juan Chamula e 
Zinacantan. Tarde livre. Retorno ao hotel. Hospedagem. 
 

5º Dia – Domingo - São Cristovão das Casas / Cascatas Água Azul / Palenque 
Após o café da manhã, viagem através de uma paisagem sinuosa até o rio Yaxhá onde visitaremos as cascadas de 
Água Azul. Visitaremos a cascada de água de Misol-Há onde você poderá se refrescar na água. No horário 
oportuno seguiremos viagem com destino a Palenque. Chegada e hospedagem.   
 

6º Dia – Segunda-feira - Palenque / Campeche 
Após o café da manhã, visita ao sítio arqueológico de Palenque. Visitaremos o Templo das Inscrições (Túmulo de 
Pakal), o Palácio, Templos do Sol e da Cruz Folhada, Banheiro da Rainha no arroio Otulum. Ao terminar a visita, 

DIFERENTES VISÕES, DIFERENTES CULTURAS.  NÓS SABEMOS ONDE FICA O EXÓTICO DE CADA PARTE DO MUNDO. 
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seguindo pelo Golfo do México, seguiremos com destino a Campeche. Almoço no caminho. Chegada e 
hospedagem. 
 

7º Dia – Terça-feira - Campeche / Uxmal / Mérida 

Após o café da manhã, saída com destino a Uxmal, um dos Sítios Arqueológicos mais belos. Visitaremos a 
grandeza da Pirâmide do Adivinho, os magníficos frisos do Quadrângulo das Freiras, as ruínas do Edifício das 
Tartarugas entre outros nesse conjunto arquitetônico Maia. Almoço incluído. Seguiremos com destino Mérida. 
Visitaremos a Zona Residencial, Monumento à Pátria, Passeio Montejo, Casas Gêmeas, Rua 60, Zócalo, Catedral. 
Hospedagem. 
 

8º Dia – Quarta-feira – Mérida / Chichen Itza / Cidade do México ... opção de extensão a Cancun ou 
Riviera Maya 
Após o café da manhã, saída em direção a Chichén Itzá, uma cidade arqueológica que funcionou como centro 
político e econômico da civilização maia. Foi declarada Patrimônio Mundial pela UNESCO em 1988 e eleita como 

uma das Novas Sete Maravilhas do Mundo em 2007. Visita ao sítio arqueológico. Após o almoço, retorno à Cidade 
do México para embarque e fim dos nossos serviços. 
Ou aproveite para realizar uma extensão à Cancun ou Riviera Maya.  

OBS: Não inclui hospedagem em Cancun ou Riviera Maya e traslado de saída ao aeroporto. 

 

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES 

Cidade Noites Hotel Categoria 

Cidade do México 2 Casablanca ou Royal Reforma Primeira 

São Cristovão das Casas 2 Diego de Mazariegos Primeira 

Palenque 1 Ciudad Real Primeira 

Campeche 1 Gamma Primeira 

Mérida 1 El Conquistador Primeira 
 

 

OBS: Todos os preços publicados devem ser previamente consultados, pois estão sujeitos à disponibilidade e alteração 
sem aviso prévio. Os preços são de referência e POR PESSOA em Reais, considerando o câmbio de US$ 1 = 3,90 da data 
de 26/03/2019 e estão sujeitos à variação cambial. 

 

O que inclui: 
- 7 (sete) noites de hospedagem em acomodação standard; 

- Café da manhã diariamente; 
- 4 (quatro) almoços sem bebidas; 
- Traslados de chegada e saída em veículo compartilhado com outros passageiros; 

- Passeios em serviço regular com guia local bilíngue em inglês e espanhol; 
- Entrada às zonas arqueológicas e museus, conforme mencionados no roteiro; 
- bilhete de voo em classe econômica no trecho Cidade do México / Tuxtla Gutierrez a ser emitido pelo 
fornecedor local; 

- Seguro de viagem GTA Full por 8 dias – coberturas e valores válidos para passageiros de até 75 anos de 
idade. Acima disso, favor nos consultar sobre diferença de preços e/ou redução de coberturas. 
 

O que não inclui: 
- Passagem aérea  
- Passaportes e vistos consulares; 
- Taxas de embarque, combustível, segurança e governamentais; 
- Alimentação e bebidas (exceto refeições mencionadas como incluídas); 

- Passeios opcionais ou sugeridos; 
- Extra de ordem pessoal como telefonemas, lavanderia, gorjetas em geral e etc; 
- O que não estiver especificado como incluído. 

PARTE TERRESTRE  

US$ = Dólar americano / R$ = Real 

Período 

Por pessoa  Por pessoa 

Em US$ Em R$ 

Quarto 
Duplo 

Quarto 
Triplo 

Quarto 
Individual  

Quarto 
Duplo 

Quarto 
Triplo 

Quarto 
Individual  

1Jan a 16Abr’19 
25Abr a 12Dez'19 

1.430 1.383 1.731 5.577 5.394 6.751 

17 a 24Abr’19 1.449 1.395 1.770 5.651 5.441 6.903 

À incluir imposto. Consulte-nos. 
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Informações Gerais: 
Formas de Pagamento 
· Para solicitação de reserva, deverá ser efetuado depósito da entrada no valor de 30% do pacote. Esse deverá ser 
feito em R$ (reais) convertido pelo câmbio do dia; 

· Após a terceira (3ª) alteração no roteiro, será cobrado um sinal de reserva no valor de US$ 300. 
· Após a confirmação da reserva, o valor total poderá ser pago à vista, financiados em cartão de crédito 
(Mastercard, Visa ou Dinners) ou em cheques pré-datados (pessoa física), ambos sujeitos a aprovação de crédito.  
 

* Entrada de 30% (trinta por cento) à vista em depósito. 
Saldo em até 05 (cinco) parcelas iguais no cheque pré-datado ou cartão de crédito (Mastercard, Visa ou Diners).  
Para cartão Amex, cartões corporativos ou emitidos no exterior – somente à vista. 
 

Quando o recebimento for feito com menos de 30 dias antes do embarque:  
* Entrada de 40% (quarenta por cento) à vista em depósito  
Saldo em até 03 (três) parcelas iguais no cartão de crédito (Mastercard, Visa ou Diners).  
 

· Todas as formas de pagamento deverão ser pagas em reais convertidas ao câmbio do dia; 

· Caso o cliente decida cancelar o pacote, será retido 50% do valor da entrada para despesas e custos operacionais 
considerando a cláusula de cancelamento/alteração/transferência de serviços - pelo cliente do Contrato de 
Intermediação de Serviços Turísticos da Raidho Tour Operator. 
· Estas condições podem ser substituídas ou complementadas conforme o contrato de intermediação de serviços 
turísticos que será apresentado na solicitação da reserva; 
· Consulte-nos sobre Dados Bancários e outras formas de pagamento.  
 

Dados bancários 

Banco Itaú - Ag 0399 / Cc 36 538 -6 
Banco do Brasil - Ag 4328-1 / Cc 690862-4 
CNPJ -64.521.354/0001-64  
Raidho Turismo Viagens Ltda 
 
Observações Importantes 
- Passageiros com outra nacionalidade (que não brasileira), deverão entrar em contato com as Embaixadas dos 

países envolvidos no roteiro, para averiguar a necessidade de visto ou outra documentação específica;  

- O passageiro é inteiramente responsável pela obtenção dos documentos necessários para a viagem; 
- O passaporte deverá ter amplo espaço para os carimbos e/ou selos que serão colocados pelos oficias de 
imigração dos países a serem visitados, sob pena de ser impedido de embarcar na apresentação no aeroporto;  
- É de responsabilidade exclusiva do passageiro a conferência de sua documentação. O nome a ser impresso na 
passagem aérea deverá estar em perfeita adequação ao nome constante no passaporte; 

- Para viagens de menores de 18 anos, quando realizadas sem a companhia de um ou ambos os pais, exige-se a 
apresentação de autorização de viagem dos pais com firma reconhecida. Para maiores informações, consulte o site 
da Polícia Federal; 
- As saídas dos passeios estão sujeitos à alteração de acordo com variações climáticas ou operacionais; 
- O receptivo local reserva-se o direito de alterar a ordem do itinerário quando necessário; 
- Valores não válidos para período de datas comemorativas, feriados, feiras, eventos e congressos internacionais; 
- Acomodação em Triplo: apartamento duplo + cama extra, cama dobrável ou sofá-cama; 

- Este programa é um tour regular, ou seja, uma viagem em grupo com acompanhamento de um guia local e com 
datas predeterminadas que não permite qualquer alteração em seu itinerário. Apenas podem ser incluídas noites 
extras antes ou depois do tour. Note que, devido ao número de passageiros, o volume de bagagem permitido 
durante a viagem é reduzido a uma mala por passageiro. Tenha em mente que o grupo pode ser formado com 

pessoas de diferentes nacionalidades e costumes; 
Todos os preços e formas de pagamento expressos neste documento estão sujeitos a alterações sem 
prévio aviso 

 

DOCUMENTOS 

IMPORTANTES 

 (para brasileiros) 

MÉXICO 

 
 

 

Passaporte  

 

 

✓ 
O passaporte deve ter validade mínima de 6 (seis) meses 
a contar a partir da data de retorno ao Brasil  

Visto  
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Brasileiro não precisa de visto para uma permanência de 

até 90 dias no México 
 

 

Certificado Internacional de 

Vacina contra Febre Amarela 
 

 
*Caso seu voo ao México tenha conexões ou escalas, 

verifique a exigência do certificado no país em que for a 
parada. 

 

       ✓ - obrigatório     - não obrigatório 


