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Guatemala Básica 8 dias (3 dias no Altiplano)
 1º dia - Terça-Feira - Origem / Cidade de Guatemala
Recepção no aeroporto e traslado para o hotel.

 2º Dia - Quarta-Feira - Guatemala - Iximche - Lago Atitlan
Saída para o interior do altiplano guatemalteco. No caminho, visita ao sítio arqueológico de Iximché, antiga capital maya do
reinado Cakchiquel. Em seguida, continuação para o Lago Atitlan, um dos mais belos do mundo, com seus 3 vulcões próximos
a pequenos povoados indígenas. Acomodação e pernoite.
 3º Dia - Quinta-Feira - Lago Atitlan - Chichicastenango - Lago Atitlán
Pela manhã saída para visitar o povoado de Chichicastenango e conhecer um dos mais famosos mercados indígenas da
América Latina. Retorno para Atitlan. Pernoite.
 4º Dia - Sexta-Feira - Lago Atitlán - Santiago - La Antigua
Hoje embarcaremos em uma lancha para visitar o povoado Tzutuhil de Santiago Atitlan. Após o passeio, continuação para La
Antigua com chega no meio da tarde. Visita panorâmica na cidade colonial que foi declarada Patrimônio da Humanidade, onde
será passado orientações de como chegar/visitar a Catedral, Praça Central, monumentos históricos, museus, livrarias, galerias
de artes, etc no tempo livre restante.
 5º Dia - Sábado - La Antigua
Dia livre para atividades independentes. Sugestões de passeios opcionais:
- Visita ao Vulcão Pacaya;
- Praias do Oceano Pacífico;
- Visita cultural por essa encantadora cidade;
- Praticar Golf em algum dos melhores campos da Guatemala.
 6º Dia - Domingo - La Antigua - Guatemala / Tikal - Petén
Manhã livre. Sugestão de passeio opcional: visita a uma fazenda produtora de café onde é produzido um dos melhores cafés
do mundo. À tarde, traslado para o aeroporto de Guatemala e embarque em voo regional para Flores. Recepção no aeroporto
e traslado para o hotel escolhido.
 7º Dia - Segunda-Feira - Área Petén - Guatemala
Pela manhã, visita à Cidade de Tikal, a jóia da cultura clássica Maya. Almoço campestre incluso. Em horário oportuno, traslado
ao aeroporto e embarque para a Cidade de Guatemala. Recepção no aeroporto e traslado para o hotel. Pernoite.
 8º Dia - Terça-Feira - Cidade de Guatemala / Origem
Saída para o aeroporto da Cidade de Guatemala e embarque para a 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."
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 Guatemala (2 noites). Lago Atitlán (2 noites), La Antigua (2 noites) e Área de Petén (1
noite). Traslados, passeios em base regular/compartilhada conforme o roteiro e ticket aéreo interno
Guatemala/Flores/Guatemala. Passeios em base regular conforme o roteiro. Assistência de viagem Travel Ace.
NÃO INCLUI: Passagem aérea Origem/Cidade de Guatemala/Origem.

