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Descrição
Description

Circuito que combina os pontos principais da Guatemala com as fantásticas praias do Belize.

Itinerário / Itinerary
Itinerário Detalhado
Detailed Itinerary

1º Dia Portugal / Cidade da Guatemala / Antigua
Comparência no aeroporto 180 minutos antes da partida. Formalidades de embarque e partida em voo com destino à Cidade da Guatemala, via uma cidade de
ligação. Assistência à chegada e transporte ao hotel em Antigua. Alojamento.
2º Dia Antigua
Pequeno-almoço no hotel. Dia livre para visitar esta bonita cidade colonial ou fazer actividades opcionais. Alojamento.
3º Dia Antigua / Chichicastenango / Lago Atitlan
Após o pequeno-almoço transporte ao interior do altiplanico guatemalteco com destino ao povoado de Chichicastenango, para visita ao seu famoso mercado, onde é
possível apreciar os costumes e tradições da população indígena. A visita, constitui uma experiencia inesquecível, complementada com a possibilidade de assistir aos
rituais maias celebrados na igreja católica, numa fusão da religião católica com as crenças indígenas. Da parte da tarde transporte a Atitlan. Alojamento.
4º Dia Lago Atitlan / Santiago / Cidade da Guatemala / Tikal
Após o pequeno-almoço, partida em lancha para visitar o povoado de Tzutuhil de Santiago Atitlan, habitada por indígenas Zutuhiles que vivem da pesca e do
artesanato. De seguida transporte ao aeroporto da Cidade da Guatemala. Partida no voo doméstico para Flores. Chegada e transporte ao hotel. Alojamento.
5º Dia Tikal
Após o pequeno-almoço, saída para exploração da zona arqueológica de Tikal, a maior cidade Maia conhecida e sem dúvida, o melhor expoente da cultura Maia
clássica. Segundo alguns arqueólogos, à três mil anos chegaram a viver 100.000 pessoas na cidade. Destaque para a Praça Central com os templos do Grande
Jaguar e Grande Pirâmide, Acrópole e Templo IV, de cujo topo se avistam mais de 50 km de selva virgem. Almoço incluído. Da parte da tarde, tempo livre para
descansar. Alojamento.
6º Dia Tikal / Cidade do Belize / Cayo San Pedro
Pequeno-almoço no hotel. De manhã transporte ao aeroporto e partida para a Cidade do Belize. Chegada e ligação ao voo domestico com destino ao Cayo San
Pedro. Transporte ao hotel. Alojamento.
7º Dia Cayo San Pedro
Pequeno-almoço no hotel. Dia livre para usufruir da praia, realizar actividades opcionais como mergulho ou snorkeling. Alojamento.
8º Dia Cayo San Pedro / Cidade do Belize / Portugal
Em hora a combinar localmente, transporte ao aeroporto e partida para a Cidade do Belize. Chegada e ligação ao voo internacional de regresso a Portugal, via uma
cidade de ligação. Noite a bordo.
9º Dia Portugal
Chegada e fim da viagem.

Inclui no Preço Base / Includes Base Price
Passagem aérea, em classe económica de acordo com o itinerário
Transporte do Aeroporto ao Hotel e Vice-versa
Alojamento em Hotéis da Categoria Escolhida em regime de pequeno-almoço
Refeições mencionadas no itinerário
Visitas em regular, de acordo com o Programa e com guias locais em espanhol
Taxas hoteleiras e Iva
Assistência 24 horas em caso de emergência
Seguro Multiviagens

Quadrante Mistério Unipessoal Lda - R. 1 de Maio, 221 A | 4520-115 Santa Maria da Feira
NIPC 510098509 Capital Social €5000 - Matrícula da conservatória e Local: 510098509 S. M. Feira - Registo RNAVT: 3621
Tel.: +351 256331110 | Fax: | E-Mail:

Powered by Optigest

Pág. 1/2

Original

Itinerario Detalhado
Guatemala e Belize

Não Inclui no Preço Base / Not Included in Base Price
Extras de carácter pessoal
Visitas opcionais
Taxas de aeroporto, segurança e combustível
Taxa de aeroporto local (6,00 Usd por voo, pagos localmente - sujeito a alteração sem aviso prévio)
Imposto de saida da Guatemala (usd 30 por pessoa, pagos localmente)
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