
 
 

 
 

 

Serra Tarahumara 
 

Este programa só Opera chegando em Los Mochis nos dias: segunda, quinta e sábado 
 
Dia 01. LOS MOCHIS - EL FUERTE. 
Chegada ao aeroporto de Mochis e traslado particular para El Fuerte. Alojamento no hotel Posada del 
Hidalgo. Resto do dia livre para desfrutar desta pequena cidade de ruas coloniais onde se diz que ele 
viveu quando criança o mítico Zorro (Diego de la Vega). Alojamento. 
 
Dia 02. EL FUERTE - BAHUICHIVO – CEROCAHUI 
Pequeno-almoço americano e / ou buffet no hotel. Traslado para a estação de trem para embarcar no 
famoso trem El Chepe, uma maravilha da engenharia, que levou 90 anos para ser construída, para 
percorrer belas paisagens de lagos e montanhas, atravessar numerosas pontes e túneis e chegar à 
pequena cidade de Bahuichivo. Recepção e traslado ao CEROCAHUI, uma pequena cidade indígena 
localizada em um vale que é atravessado pelo rio de mesmo nome. Chegada ao hotel Misión Cerocahui. 
Acomodação e jantar. 
 
Dia 03. CEROCAHUI - BAHUICHIVO – DIVISADERO (MIRADOR) 
Pequeno-almoço americano e / ou buffet no hotel. Partida para Cerro del Gallego em uma viagem de 
90 minutos ao longo de uma estrada sinuosa, para admirar o imponente Urique Canyon. Tempo livre e 
retorno ao hotel. Almoço e traslado para a estação Bahuichivo para continuar no trem El Chepe até a 
Estação Mirador. Hospedagem e jantar no hotel Posada Mirador, à beira do imponente Copper Canyon. 
 
Dia 04. DIVISADERO – CREEL 
Pequeno-almoço americano e / ou buffet no hotel. Partida para Piedra Volada para admirar as 
fascinantes paisagens do Copper Canyon, na parte mais alta do rio Urique, que se estende por 1800 
metros abaixo. Retorno ao hotel, almoço e partida no trem El Chepe para Creel, porta de entrada para a 
Serra Tarahumara. Chegada e alojamento. 
 
Dia 05. CREEL – CHIHUAHUA 
Pequeno-almoço americano e / ou buffet no hotel. Manhã livre para desfrutar desta pequena cidade 
de Tarahumara. À tarde, partida no trem El Chepe, para a última etapa da viagem a Chihuahua. Chegada 
e traslado ao hotel. Alojamento 
 
Dia 06. CHIHUAHUA 
Pequeno-almoço americano e / ou buffet no hotel. No momento conveniente transfer para o aeroporto. 
Fim do programa 
 
 
 
 



 
 

 
 

Programa Inclui: 
 
• Taxas de hospedagem. 
• Café da manhã e / ou buffet (se disponível). 
• Pensão completa nos hotéis Misión Cerocahui e El Mirador. 
   (Não é possível incluir dicas aos garçons, portanto eles devem ser pagos diretamente nos hotéis). 
• Traslado Apto - Hotel - Estação de Trem - Hotel compartilhado. 
• Estas taxas são válidas até 10 de dezembro de 2019, no entanto, suplementos para feriados e  
  feriados se aplicam. 
• Vôos internos não estão incluídos 
• O preço CHD aplica-se a crianças tem dos 3 aos 11 anos de idade. 
• Os quartos TPL são com duas camas (cama extra podem estar disponível apenas no hotel - nao 
  Garantido) 
 
Hotéis: 
 
Los Mochis - Posada del Hidalgo en el Fuerte 
Cerocahui -  Misión Cerocahui 
Divisadero - Mirador 
Creel  - The Lodge at Creel 
Chihuahua - Fiesta Inn Chihuahua 
 

Precos:  
 

VIGENCIA  

Cheg. Jan. 01 ate 10 Dez, 2019 SGL 1,547.00 USD DBL 1,051.00 USD TPL 949.00 USD CHD 316.00 USD 
 

*** os precos acima mencionados sao por pessoa em dólares americanos. 

 


