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Highlights do México
1° dia: Cidade do México
A Cidade do México foi construída
acima das ruínas da antiga capital dos
astecas. Perto da praça maior „Zocalo“
e da caterdal encontraremos os restos
do „Templo Mayor“. Durante nosso
passeio panorâmico veremos partes
antigas e partes novas dessa cidade
fascinante.

2° dia: Museu de Antropologia
O “Museu Nacional de Antropologia“
apresenta uma boa visão dos povos
indígenas do México. Encontraremos
algumas relações entre exposições do
museu e lugares da nossa viagem.
3° dia: Teotihuacán
As pirâmides e ruínas de Teotihuacán
lembram uma cultura indígena, mais
antiga (de 100 até 650 dC) que a dos
astecas. A rua característica do
complexo entre a pirâmide do Sol e a
pirâmide da Lua foi chamada “Calzada
de los Muertos“ pelos conquistadores
espanhóis porque Teotihuacán estive
abandonada muito tempo antes da
chegada deles.

Os zapotecas nivelaram o topo da
montanha para construir os prédios,
pirâmides e tumbas da sua religião. O
sítio de Monte Albán foi declarado
Patrimônio Cultural da Humanidade
pela UNESCO em 1987.
6° dia: Rota para Villahermosa
Na viagem para Villahermosa
passaremos pelo Golfo do México e
entraremos na região dos olmecas, a
civilização mais antiga do país (1500
até 400 a.C.).

4° dia: Rota para Oaxaca
A rota para Oaxaca passará pelos
vulcões Popocatépetl e Iztaccihuatl
antes de chegar na encantadora
cidade de Puebla. A tarde chegaremos 7° dia: Parque Museu La Venta
La Venta foi um dos centros da cultura
em Oaxaca.
olmeca. O parque e museu do mesmo
nome em Villahermosa é famoso pela
5° dia: Monte Alban
coleção das cabeças colossais de
Oaxaca é uma linda cidade colonial
com um mercado indígena semanal e pedras e monolitos que datam de
1300 a 200 a.C.
uma cerimônia diária da bandeira na
praça central. A igreja de Santo
Domingo de Guzmán é famosa pela
decoração esplendida e o museu da
cultura dos zapotecos.
10 Km a oeste de Oaxaca, ao topo do
„Monte Alban“ encontraremos o
centro religioso da antiga cultura dos
zapotecas (apogeu entre 500 a.C. até
800 d.C.).

BRASMEX-Europa GbR
Highlights do México
8° dia : Palenque
Palenque é o complexo mais
impressionante dos centros religiosos
da cultura maia. Passando a selva
encontraremos grandes prédios de
pedras claras cheios de hieroglifos
maias, dando ao visitante uma visão
surreal.
9° dia: Rota para Uxmal
A cultura maia vai nos accompanhar
nos próximos dias. O sítio seguinte
será o complexo de Uxmal. Uma
apresentação „luz e som“ a tarde nos
dará uma introdução ao mundo dos
maias.
10° dia: Chichén Itzá
A visita do sítio de Uxmal é planejado
pela manhã. A tarde visitaremos os
monumentos maias do centro
religioso de Chichén Itzá. As atrações
principais são a famosa pirâmide de
Kukulcán, o templo dos guerreiros
com a estátua do Chac Mool e o
campo de jogos de bola.

11° dia: Rota para Cancún
O ponto final da viagem será Cancún, a
famosa cidade no caribe.
12° dia: Dia na praia
Este dia é programado para recreu
depois de uma viagem com tantas
impressões. Passamos3000 anos de
diversas civilizações do México, mais
de 2000 Km de paisagens diferentes
com vulcões de 5000m de altitude até
a planície de Yucatan abaixo do nível
do mar. Tudo dentro de duas
semanas.
13° dia: Tulum
Uma alternativa de um dia a mais na
praia seria um passeio para Tulum, a
única cidade dos antigos maias à beira
do mar.
14° dia: Retorno
Iniciaremos nosso retorno com o voo
de Cancún para a Cidade do México,
de onde saem todos os voos
internacionais.
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