
Colonial San Miguel de Allende A partir de

$2,784
Tour em serviço privado
Opera todos os dias
Saída de San Miguel de Allende

Iremos ao seu hotel para buscá-lo para iniciar nossa jornada a San Miguel de Allende, esta bela cidade anteriormente
chamada Villa San Miguel el Grande, preserva uma magia que nos leva de volta ao passado ostensivo, fundado em 1542,
que testemunhou e participou de grandes eventos que decidiram o curso da história do México, terra de grandes heróis,
pensadores, artistas e sonhadores, conseguiu passar este século com suas raízes Otomi e Chichimeca que enriquecem a
vida cotidiana e enchem suas festas, festivais e tradições com misticismo, um passeio por suas ruas de paralelepípedos e
coloridas o levará a descobrir belos edifícios e majestosas igrejas que adornam praças e jardins aconchegantes, seu
engenhoso artesanato, suas fontes termais, seu clima ameno, paisagens incríveis, o sabor de sua comida e o calor de seu
povo faz deste um destino peculiar, inimaginável, divertido, cultural, culinário, de descanso e prazer, transformando suas
férias em tudo proporciona uma experiência única.

Visite: Mirador de la Ciudad, El Manantial del Chorro, Instituto Allende, Centro Cultural Ignacio Ramírez El Nigromante, Igreja
da Purísima Conceição, Teatro Ángela Peralta, Oratório San Felipe Neri, Praça Cívica, Templo San Francisco de Asís, Praça
Principal (Paróquia de San Miguel Arcángel, Casa de Ignacio Allende, Palacio del Mayorazgo de la Canal, Presidência
Municipal e Jardim Principal.).

Retornamos e terminamos em seu hotel.

* Eu li e aceito os termos de serviço. Leia aqui

CONDIÇÕES
Se você cancelar a 8 dias ou mais da data de início do seu passeio, você terá uma taxa de cancelamento de 10% do
montante total dos passeios reservados.
Se você cancelar a menos de 8 dias antes da data do passeio, a carga será para o valor total do passeio contratado.
Sendo uma tarifa pré-paga, ao confirmar e reservar a sua viagem, a cobrança total no seu cartão de crédito ou débito será
feita através do PayPal.

https://www.syctravel.com/condicoes-gerais-de-servico


SERVIÇOS
Dias de operação: todos os dias
Horário de partida: 17:00
Duração: 3 horas
Pick up: Lobby do hotel
Drop off: Lobby do hotel

Inclui:
* Transporte privado do hotel
* Seguro para viajantes

Não inclui:

* Ingressos
* Comida
* Bebidas
* Gratuities

Recomendações
Calçado confortável, chapéu ou boné, óculos de sol, câmera, protetor solar, jeans.
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