Oaxaca impressionante 7 dias 6 noites - Serviço
compartilhado

Desde

$9,315

Venha para Oaxaca você a descobrir o mistério e tradições as suas cidades mágicas, através dos artesãos talentosos, festas populares, paisagens naturais, áreas
pré-colombianos e coloniais e uma diversidade gastronômica que caracteriza este estado maravilhoso.
Aproveite ao máximo de um passeio para 7 dias e 6 noites fazendo um passeio pela cidade de Oaxaca para admirar os principais edifícios históricos e áreas de
interesse, uma visita ao sítio arqueológico de Monte Albán, Arrazola uma vila de artesanato, famosa por suas figuras feitas a partir de madeira copal, Cuilapam de
Guerrero, exmonasterio Dominico no século XVI, San Bartolo Coyotepec conhecida pela lama negra famoso, visite a rota dominica formada pelas cidades de Santo
Domingo Yanhuitlan, San Pedro e San Pablo Teposcolula, San Juan Bautista Coixtahuaca, Teotitlan del Valle, uma aldeia zapoteca de tecelões, cascatas petrificadas
"Hierve el Agua" e fábrica de mezcal, a famosa árvore de Tule e do sítio arqueológico de Mitla; uma fascinante viagem através da Sierra Juárez, a visitar a cidade de
Guelatao de Juárez ea cidade mágica de Capulalpam de Mendez.
Uma experiência que você não pode perder.
O que você está esperando? Reserve agora!
* Eu li e aceito os termos de serviço. Leia aqui

CONDIÇÕES
A carga total do pacote será feito no momento da reserva e confirmação. Em pacotes especiais, como é o caso, uma vez que a reserva é confirmada cancelamentos
não são aceitos e a taxa de cancelamento será de 100% dos serviços contratados.

SERVIÇOS
O operador turístico vai buscá-lo em seu hotel, porque é um serviço compartilhado pode haver variações de minutos no horários de pick-up, dependendo das
condições de tráfego e meteorológicas.
Inclui:
* O transporte terrestre
* Transfer Aeroporto-Hotel-Aeroporto
* 6 noites de alojamento no hotel de sua escolha
* 5 tours em serviço compartilhado
* Admissões de acordo com o itinerário
* Seguro de viagem com cobertura abrangente
* Inclui os impostos (IVA e alojamento 2%)
Não inclui:
* Food
* Bebidas
* Gorjeta
* Actividades não mencionadas no itinerário

ITINERARIO
Día 1 - OAXACA DE JUAREZ - Transfer Aeroporto-Hotel em Oaxaca
Transfer Aeroporto-Hotel.
O momento a transfer vai depender do tempo de chegada do seu voo.
Nós receberemos no Aeroporto Internacional de Oaxaca para transferir para o hotel escolhido.
Primeira noite de alojamento em Oaxaca.

Día 2 - OAXACA DE JUAREZ - City Tour Oaxaca em serviço compartilhado
Hora de partida: 10:00 e 16:00.
Dias de funcionamento: terça a sábado
Duração do tour: 3 horas
Começaremos nossa excursão ver o templo de Santo Domingo de Guzman, um conjunto arquitetônico monumental de Dominica Ordem, sem dúvida, um dos mais
belos espetáculos de barraco no México.
Continuamos a caminhar sobre a passarela turística, de Santo Domingo e do centro da cidade, em que vários museus, galerias, lojas de artesanato e restaurantes
estão localizados.
O centro pode desfrutar de música e banda marimba, jogando na tomada do quiosque, sabemos portais centro, no jardim da constituição.
Durante o nosso passeio, podemos desfrutar de uma deliciosa neve oaxaqueña ou um "Tejate", uma bebida pré-hispânica refrescante.
Terminando com uma visita ao mercado em 20 de novembro, onde você pode apreciar a rica gastronomia do mercado de Oaxaca Benito Juárez, que é o mais
tradicional, onde você pode comprar o famous"mole Oaxaqueño", quesillo e Chapulines.
INCLUI:
* Guia bilíngüe.
* Transporte em veículo com ar condicionado
* Pick up no lobby do hotel
* Neve ou Tejate
NÃO INCLUI
* Comida
* Entrada no museu
* Saia no hotel
* Gratuities (opcional)
Segunda noite de hospedagem em Oaxaca.

Día 3 - OAXACA DE JUAREZ - Tour Guelatao, Capulalpam e Sierra Juárez em serviço compartilhado
Hora de partida: 08:00
Voltar Horário: 05:00
Dias de funcionamente: terça a domingo
Pick Up: No lobby do seu hotel
Começamos a nossa admiração de turismo uma das áreas mais representativas de Oaxaca, a biodiversidade é um dos estado mais preservado. Nossa primeira
parada será em San Pablo Guelatao, conhecer a Laguna Encantada, o museu exibe o trabalho de Juarez e a réplica da casa de Benito Juarez.
Capulalpam Mendez foi a primeira mágica cidade de Oaxaca, a sua arquitectura bonita com adobe e pedreira irá surpreendê-lo. Faremos um passeio cultural através
de ruas tranquilas de Pueblo turnê, vai visitar o belo templo colonial, o Centro de Medicina tradicional indígena, o ponto de vista da Cruz.
Roupas confortáveis, jeans, tênis, camisola é recomendado se você pretende participar tirolesa, rapel ver os custos adicionais, se você quiser tirar uma temazcal deve
ser informado quando sair da cidade.
Há uma parada para comida, em um típico restaurante à la carte de Oaxaca.
ELE INCLUI
* Veículo de transporte com A / A.
* Assentos reclináveis, cintos de segurança
* Seguro de viagem
* Guia bilíngüe.
* Entrada para o museu em Guelatao
NÃO INCLUI
* Food
* Atividades a um custo extra
* Gratuities (opcional)
ATIVIDADES custo adicional
* Massagem relaxante
* Limpe
* Temazcal
* Tirolesa
* Rapel
Voltar para Oaxaca e terceira noite de hospedagem.

Día 4 - OAXACA DE JUAREZ - Tour Monte Albán, Arrazola e Coyotepec em serviço compartilhado
Hora de partida: 10: 00 AM
Hora de chegada: 18: 30 pm
Operando dias: Diariamente
Pick Up: No lobby do seu hotel
Monte Alban é o principal centro urbano construída pela cultura zapoteca. É o estado mais importante da zona arqueológica Oaxaca. Ele faz parte da lista de
Património Mundial da UNESCO, esta será a nossa primeira parada.
Arrazola é uma vila de artesanato, famosa por suas figuras de madeira Copal, esculpidos e pintados fantasticamente, que são expostos e vendidos as"Alebrijes ".
Visita Cuilapam de Guerrero, ex-mosteiro dominicano do século XVI. Onde fica a Capela Abrir. Aqui ele foi baleado Geral Vicente Guerrero.
Finalmente, vamos visitar San Bartolo Coyotepec, conhecido em todo o mundo para a lama negra famosa.
Há uma parada para comida em um restaurante buffet Oaxaca com um custo aproximado de US $ 160 MXN por pessoa.
ELE INCLUI
* Veículo de transporte com A / A.
* Assentos reclináveis, cintos de segurança
* Seguro de viagem
* Guia bilíngüe.
* Admisiones en Monte Alban
* Drop off en el lobby de su hotel
NÃO INCLUI
* Food
* Gratuities (opcional)
Voltar para Oaxaca e quarta noite de hospedagem.

Día 5 - OAXACA DE JUAREZ - Tour Yanhuitlan e Rota Dominica em serviço compartilhado
Hora de partida: 08:00
Hora de chegada: 16: 00 pm
Días de operacion: Martes a domingo
Pick Up: No lobby do seu hotel
Explore o coração da Mixteca, conhecendo a arquitetura colonial maravilhosa, através dos templos e antigo convento dominicano.
Nossa primeira parada é em Santo Domingo Yanhitlan, onde fica o majestoso templo do século Dominico XVI, considerada patrimônio da nação, tem uma altura de 25
metros, uma largura de 15 e um comprimento de 75 metros. Todo o conjunto é barroco e sobriedade é evidente em cada espaço.
A próxima parada é San Pedro y San Pablo Teposcolula, o conjunto é constituído da capela aberta, a igreja ea casa convento ou mosteiro. A capela aberta também
chamada Capilla de Indios, é o maior orgulho de Teposcolula. Foi ocupada durante os primeiros séculos, para a evangelização do primeiro Mixtecs, muito multidão
ocupava o átrio.
Para terminar, iremos visitar San Juan Bautista Coixtahuaca, localizado no leste da Mixteca Alta excede 2.000 metros. Igreja do lado de fora, mostra paredes lisas que
podem ver a cadeira pilar perfeitamente cortados e juntou-se. O petril há ameias. A sua decoração é em torno das aberturas no norte e a porta principal. Ambas as
decorações tem pequenas varaciaciones de um para outro.
ELE INCLUI
* Veículo de transporte com A / A.
* Assentos reclináveis, cintos de segurança.
* Seguro de viagem.
* Guia bilíngüe.
* Admissões
* Drop off no lobby do hotel
NÃO INCLUI
* Food
* Admissões
* Gratuities (opcional)
Quinta noite de hospedagem em Oaxaca.

Día 6 - OAXACA DE JUAREZ - Tour Mitla, El Tule e Los Caminos del Mezcal em serviço compartilhado
Hora de partida: 10: 00 AM
Hora de chegada: 19: 00
Días de Operação: Diariamente
Pick Up: No lobby do seu hotel
Visitou pela primeira vez a famosa árvore O Tule, a milenar Ahuehuete, a mais larga do mundo e com um peso de 509 toneladas árvore.
As pessoas visitam os tecelões Zapotec, Teotitlan del Valle, onde antigas técnicas utilizadas para desenhar e pintar suas esteiras, moldando-se e réplicas de grandes
pintores como Toledo, Picasso e Tamayo projeta.
O Mitla é um deve parar, uma cidade que alcançar a evolução da arquitetura Zapotec. Seu nome means"lugar de muertos . Destaca a decoração extraordinário em
frisos de suas paredes. Mitla, é hoje uma das 5 cidades mágicas de Oaxaca.
Sabemos que o processo de Mezcal fabricação e desfrutar de alguns dos diferentes sabores oferecidos.
Hierve el Agua em uma rápida visita para ver as famosas cascatas petrificadas.
Há uma parada para o almoço, em um restaurante buffet Oaxaca com um custo aproximado de $160 MXN por pessoa.
ELE INCLUI
* Veículo de transporte com A / A.
* Assentos reclináveis, cintos de segurança.
* Seguro de viagem.
* Guia bilíngüe.
* Admissões apenas em Mitla.
* Drop off no lobby do seu hotel
NÃO INCLUI:
* Admissões no Tule ($ 10.00) pesos mexicanos
* Admições em Hierve el Agua ($ 35.00) pesos mexicanos
* Alimentos.
* Gratuities (opcional)
Voltar para Oaxaca e sexta noite de hospedagem.

Día 7 - OAXACA DE JUAREZ - Transferência de hotel-aeroporto
Transferir Hotel-Aeroporto, em serviço compartilhado.
Vamos passar para o seu hotel para transferi-lo para o Aeroporto Internacional de Oaxaca e tomar seu vôo de partida.
O retirada da transferência vai depender do tempo de saída de seu vôo. Lembre-se que você deve estar no aeroporto pelo menos 2 horas antes da partida do voo.
Fim da viagem.

