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Guatemala Completa - 13 dias  

 1º Dia - Terça-Feira - Origem / Cidade da Guatemala 
Recepção no aeroporto e traslado para o hotel. 

 2º Dia - Quarta-Feira - Guatemala - Iximché - Lago Atitlán 
Saída para o interior do altiplano guatemalteco. No caminho, visita ao sítio arqueológico de Iximché, antiga capital maia do 
reinado Cakchiquel Em seguida iremos até o Lago Atitlán, um dos mais belos do mundo. 

 3º Dia - Quinta-Feira - Lago Atitlán - Chichicastenango - Lago Atitlán 
Saída pela manhã para visitar o povoado de Chichicastenango e conhecer um dos mais famosos mercados indígenas da 
América Latina. Inclui uma aula de culinária com as mulheres locais que ensinarão como fazer uma omelete de milho (tortilla), 
alimento básico da Guatemala. Retorno para Atitlán e pernoite. 

 4º Dia - Sexta-Feira - Lago Atitlán - Santiago - San Andrés Xecul - Quetzaltenango 
De manhã embarcaremos em uma lancha regular para visitar a vila de Tzutuhil de Santiago Atitlán, e depois iremos até a 
cidade colonial de Quetzaltenango, que ainda preserva nos tempos atuais as antigas tradições da sua antiga linhagem Maya-
quiché. No caminho visitaremos San Andrés Xecul, dono de um imponente templo paroquial. 

 5º Dia - Sábado - Quetzaltenago - Almolonga - Zunil - Salcajá - Guatemala 
Neste dia visitaremos o mercado de Almolonga, muito famoso pela variedade dos produtos regionais. Continuaremos até 
Zunil, uma cidade pré-colombiana reconhecida por seus belos tecidos e quadros típicos. Visitaremos Salcajá, a primeira 
produtora de tecido marmoreado usado pelas mulheres no seu vestuário. Mais tarde conheceremos a igreja de La Ermita la 
Conquistadora, a primeira igreja católica da Guatemala. Voltaremos para a cidade de Guatemala. Acomodação e pernoite. 

 6º Dia - Domingo - Guatemala - Copán 
Passaremos pela fronteira hondurenha para visitar Copán, que conserva particularidades do mundo maia, como pirâmides, 
jogos de bola e sepulturas únicas do mundo maia. Pernoite em Copán. 

 7º Dia - Segunda-Feira - Copán - Quiriguá - Área Izabal  
Saída de Copán com destino ao Caribe guatemalteco. No caminho visitaremos o centro arqueológico de Quiriguá, ele contém 
algumas das melhores estelas construídas pelos maias. Chegada em Izabal no meio da manhã para pernoite. 

 8º Dia - Terça-Feira - Área Izabal - Rio Dulce - Petén 
De manhã navegaremos em uma lancha pelo Rio Dulce, um lugar de riqueza ecológica excepcional. Durante o passeio 
chegaremos à Vila de Cayo Quemado, onde, junto com a comunidade, participaremos de uma aula gastronômica preparando 
um delicioso ceviche de peixe. Após o almoço continuaremos o nosso passeio de lancha até chegar à cidade de Río Dulce, 
onde esperamos o transporte para continuar nossa viagem à selva de Petén. Pernoite em Petén. 

 9º Dia - Quarta-Feira - Petén - Tikal - Petén 
Visita à cidade maia de Tikal, a jóia do mundo maia clássico. Almoço campestre dentro do sítio arqueológico. Resto da tarde 
livre. Sugestões: passear pela Ilha de Flores, acompanhado de uma vista relaxante do lago Petén Itzá. Pernoite em Petén. 

 10º Dia - Quinta-Feira - Petén - Yaxhá - La Antigua  
De manhã, visita à espetacular cidade maia de Yaxhá, com a sua lagoa sagrada. Almoçaremos para seguirmos até o aeroporto 
de Flores para fazer um voo regular até a Cidade da Guatemala. Recepção e traslado para La Antigua, uma cidade colonial 
declarada Patrimônio da Humanidade. Pernoite em La Antigua. 

 11º Dia - Sexta-Feira - La Antigua  
Dia livre. Sugestões: desfrutar das instalações do hotel ou fazer um passeio opcional para uma fazenda de café, onde se 
descobre como um dos melhores cafés do mundo é produzido. Pernoite. 

 12º Dia - Sábado - La Antigua - V. Pacaya - La Antigua 
De manhã, visita ao pé do vulcão Pacaya e, a partir daí, começaremos uma subida de pouca dificuldade. Após uma hora de 
caminhada estaremos no planalto do vulcão, de onde podemos apreciar a cratera de um dos três vulcões ativos da 
Guatemala. O resto da tarde é livre. Pernoite em La Antigua. 

 13º Dia - Domingo - La Antigua - Cidade da Guatemala / Origem 
Traslado para o aeroporto da Cidade da Guatemala para embarque à cidade de origem. 

 

"A ordem dos passeios não será obrigatoriamente a descrita no roteiro dia a dia, ou seja, poderá ser alterada a critério do 
guia/receptivo local." 
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SAÍDAS ÀS TERÇAS-FEIRAS (EXCETO FERIADOS) 

SAÍDA GARANTIDA A PARTIR DE DUAS PESSOAS 

- Recomendada a vacina de febre amarela (certificado internacional) para ingresso na Guatemala, aplicada no mínimo com dez 
dias de antecedência da viagem. Mais informações consulte: a www.anvisa.gov.br/paf/febre/postos.htm 

- Passaporte deve ter validade superior a 6 meses da data da viagem. 

- Não nos responsabilizamos por problemas que possam vir a ocorrer em alfândegas e postos de entrada ou saída do país 
visitado. 

- Passeios inclusos guiados em espanhol ou inglês. 
 
INCLUI: Hospedagem com café da manhã na Cidade da Guatemala (2 noites), Lago Atitlán (2 noites), Quetzaltenango (1 noite), 
Copán (1 noite), Livingston (1 noite), Petén (2 noites), La Antigua (3 noites). Traslados, passeios mencionados em base 
regular/compartilhada conforme o roteiro e ticket aéreo interno Flores/Guatemala. Passeios em base regular conforme o 
roteiro. Assistência de viagem Travel Ace. 
 
NÃO INCLUI: Passagem aérea Origem/Cidade de Guatemala/Origem. 


