
Parte Aérea LATAM
US$ 813,00 + Taxas

(Conexão em São Paulo)
 

4x s/juros nos cartões Visa, Amex, 
Dinners ou Mastercard

 

*A companhia se reserva o direito de alterar a frequência e 
horário dos voos.*

** Somente a emissão garante a tarifa e a forma de 
pagamento.**

   

Parte Terrestre
U$S 3.965,00
Suplemento  individual - U$S 931,00

Sinal de U$S 1.335,00 por pessoa e 
saldo em 9x de U$S 292,50 cada uma, 

sem juros nos cartões Visa ou Mastercard
ou

Sinal de U$S 1.335,00 por pessoa 
e saldo em 4 x de U$ 657,50 cada uma 

com boleto bancário

Os valores serão convertidos para reais ao câmbio do dia do pagamento.
 

Os hotéis mencionados poderão ser substituídos por outros da mesma 
categoria em caso de circunstâncias alheias a nossa vontade.

 
Consulte política de cancelamento da agência.

 p/ pessoa em apto DBL

?15 noites de Hotel categoria 4* com café da 
manhã;

?Ônibus deluxe para os traslados e tours 
mencioandos no roteiro;

?Maleteiros nos hotéis (01 mala por pessoa);
?03 almoços e 02 jantares;
?Visita ao Museu Frida Kahlo;
?Show de Ballet Folclórico em Belas Artes com 
traslado e guia;

?Passeio às Ilhas Marietas com transfer;
?Passeio a Caletas com transfer;
?Seguro Viagem Travel Ace;
?Guia acompanhante e guias locais em espanhol;
?Acompanhante Portosul desde POA (mínimo 15 
passageiros);

?Passagem aérea de Puerto Vallarta para a Cidade 
do México;

?Gorjetas para Guias e Motoristas;

?
?

(Verificar Validade).

Passaporte válido até Março de 2019.
Carteira Internacional Vacina Febre Amarela 

Extras como telefonemas, lavanderia, frigobar e tudo o 
que não estiver devidamente especificado como 
Serviços Incluídos.

Saída 16 Setembro



16 Set - Dom - Porto Alegre - São Paulo - 
Cidade do México

17 Set - Seg - Cidade do México

Chegada, recepção no aeroporto e traslado ao 
hotel. Check in às 15 h. Restante do dia livre. 
Jantar e hospedagem.

18 Set - Ter - Cidade do México

19 Set - Qua - Cidade do México

Após o café da manhã no hotel, saída para 
Coyoacán e visita ao Museu de FRIDA KAHLO. 
Cont inuação a Xiochimi lco e Cidade 
Universitária. No final da tarde, retorno ao hotel. À 
noite Show de Ballet nas Bellas Artes com 
transfer.

Após o café da manhã no hotel, saída para visita 
panorâmica pelos principais pontos turísticos.  
Visita do Zócalo, o Palácio Nacional, após as 
ruínas do que foi o principal Templo Asteca, a 
Catedral Metropolitana e o Histórico Bosque de 
CHAPULTEPEC.  Visitaremos também o Museu 
de Antropologia e História. Almoço incluído. 
Restante do dia livre. Os passageiros têm a 
opção de ficar no Museu ou voltar para o hotel.

Em horário determinado apresentação no 
aeroporto Salgado Filho para embarque com 
destino à cidade do México com conexão em São 
Paulo.

20 Set - Qui - Cidade do México - San 
Miguel de Allende
Café da manhã no hotel e saída para San 

Miguel de Allende, com parada em QUERETARO 
para fazer uma caminhada e visitar a 
Corregedoria e a casa de La Marquesa, o 
Convento de Santa Clara, o Teatro de la 
República e o Aqueduto. Almoço (incluído). 
Continuação a San Miguel de Allende, uma jóia 
colonial e atmosfera muito artística, Palácio 
Municipal, O Instituto Allende, o Convento Real 
da Conceição, a Igreja de San Miguel Arcangel e 
o mercado de artesanato. Restante do dia livre.

21 Set - Sex - San Miguel Alllende - 
Guanajuato

 Após o café da manhã no hotel saída para 
passeio pela cidade, visitando a antiga cidade 
mineira de ruas subterrâneas, praças e becos 
acolhedores e ainda os edifícios como o Teatro 
Juarez, La Alhóndiga de Granaditas, a Basílica de 
Nossa Senhora de Guanajuato, a Universidade, 
Mercado Hidalgo, Igreja de la Valenciana e beco 
del Beso. Restante do dia livre. Jantar em 
restaurante local incluído.

22 Set - Sáb - Guanajuato

Café da manhã no hotel e saída para Águas 
Calientes onde faremos uma visita.  Continuação 
para Zacatecas. Restante do dia Livre. 

23 Set - Dom - Guanajuato - Zacatecas

Após o café da manhã saída para o passeio pela 
cidade, visitando a Mina del Eden, Teleférico, EL 
CERRO DE LA BUFA e Centro Histórico. 
Restante do dia livre.

24 Set - Seg - Zacatecas

Café da manhã no hotel e saída para 
Guadalajara, no caminho faremos uma visita em 
SAN JUAN DE LOS LAGOS, fundada em 1542 
pelo Frei Miguel de Bolonia, era um povoado 
indígena San Juan Batista MEZQUITITLAN que 
hoje é San Juan de Los Lagos, constitui uma 
capela em Hospital onde deixou a imagem da 
VIRGEM CONCEIÇÃO, que em 1623 fez um 
milagre de devolver a vida a uma criança de 07 
anos, filha de circenses que passavam por ali. 
Continuação a Guadalajara. Restante do dia livre. 

25 Set - Ter - Zacatecas - Guadalajara

Após o café da manhã no hotel  saída para  
passeio pela cidade, visitando as fontes, jardins e 
praças até chegar ao centro histórico. Aqui 
encontraremos a Catedral, Palácio do Governo 
decorado com murais do famoso José Clemente 
Orozco e ainda a Praça Tapatia, e na sequência 
continuaremos a TLAQUEPAQUE, lugar 
considerado o centro do Artesanato Mexicano.

26 Set - Qua - Guadalajara

Café da manhã no hotel e saída para passeio de 
barco à Ilhas Marietas. Duração aproximada de 
07h. Restante do dia livre. 

Café da manhã no hotel e saída para visitar a 
fábrica e povoado de Tequila, que originou o 
nome da mais famosa bebida mexicana . Depois 
continuação até Puerto Vallarta. Restante do dia 
livre.

27 Set - Qui - Guadalajara - Puerto 
Vallarta

Café da manhã no hotel e saída para passeio de 
Catamarã a Las Caletas. Duração aproximada de 
07 h.  Às 19h saída do hotel com destino o cento 
da cidade, com tempo livre para passear  e jantar  
(jantar não incluído). Retorno ao hotel às 23h.

28 Set - Sex - Puerto Vallarta

Café da manhã no hotel, quartos disponíveis até 
as 11h para check out. Em horário a combinar 
traslado até o aeroporto para embarque com 
destino a cidade do México. Chegada, recepção e 
traslado ao hotel. Hospedagem.

29 Set - Sáb - Puerto Vallarta

30 Set - Dom - Puerto Vallarta - Cidade 
do México 

01 Out - Seg - Cidade do México

Após o café da manhã no hotel saída para um 
tour as Pirâmides de Teotihuacán e Basílica de 
Guadalupe. A impressionante Zona Arqueológica 
fica situada a 50km ao nordeste da cidade do 
México. No caminho faremos uma parada na 
praça das Três Culturas onde convergem três 
esculturas: a asteca, a espanhola e a do México 
contemporâneo; e na Basílica de Guadalupe. 
Teotihuacán é uma das cidades mais 
impressionantes do mundo antigo, considerada 
sagrada pelos astecas. Almoço incluído.

Café da manhã no hotel. Em horário oportuno 
traslado ao aeroporto para embarque de retorno 
ao Brasil.

02 Out - Ter - Cidade do México - São 
Paulo 

Chegada em São Paulo e conexão para Porto 
Alegre. 

Fim dos nossos serviços.

A Portosul Turismo agradece sua preferência. 

03 Out - Qua - São Paulo - Porto Alegre 

 Café da manhã no hotel e saída para visitar o 
Santuário Atotonilco, onde se admira os muros 
com a vida, paixão e morte de Jesus. 
Continuação para DOLORES HIDALGO e visita à 
Cuna de la INDEPENDÊNCIA, uma verdadeira 
joia Arquitetônica colonial. Chegada em 
Guanajuato. Restante do dia livre.


