Guatemala Básica 8 dias
2 dias no Altiplano
 1º dia - Sábado - Origem / Cidade de Guatemala
Recepção no aeroporto e traslado para o hotel.

 2º Dia - Domingo - Cidade de Guatemala - Chichicastenango - Lago Atitlán
Saída com destino ao altiplano guatemalteco visitando um dos mais conhecidos mercados indígenas da América Latina no
povoado de Chichicastenango. À tarde, continuação a região do Lago Atitlán, rodeado de vulcões e que abriga nas suas
margens cerca de 12 povoados indígenas. Chegada e acomodação no hotel.
 3º Dia - Segunda-Feira - Lago Atitlán - Santiago - Cidade de Guatemala
Passeio em lancha rápida até o povoado de Tzutuhil de Santiago Atitlán e em seguida retorno para a Cidade de Guatemala.
Acomodação no hotel.
 4º Dia - Terça-Feira - Cidade de Guatemala / Tikal - Área de Peten
Embarque em voo regional para Flores e visita à Cidade de Tikal, a jóia da cultura clássica Maya. Almoço campestre incluso.
Tarde livre. Acomodação no hotel.
 5º Dia - Quarta-Feira - Área de Peten / Cidade de Guatemala - La Antigua
Manhã livre.Sugestões: visita a Yaxhá ou Ixpanpajul. À tarde retorno em voo regular para a Cidade de Guatemala e continuação
por via terrestre para La Antigua. Acomodação no hotel.
 6º Dia - Quinta-Feira - La Antigua
Dia livre para atividades independentes.
Sugestão: caminhada pelo Centro Histórico dessa encantadora cidade colonial com sua Catedral, Palácio dos Capitães Gerais,
a Igreja de La Merced e recantos coloniais.
 7º Dia - Sexta-Feira - La Antigua
Dia livre para atividades independentes. Sugestões: visita ao Vulcão Pacaya, às praias do Oceano Pacífico, Fazenda de Café ou
jogar golfe em excelentes campos.
 8º Dia - Sábado - La Antigua - 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 AOS SÁBADOS (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 (1 noite), Tikal (1 noite) e La Antigua (3 noites).
Traslados, passeios em base regular conforme o roteiro e ticket aéreo interno de Guatemala/Flores/Guatemala. Passeios em
base regular conforme o roteiro. Assistência de viagem Travel Ace.
NÃO INCLUI: Passagem aérea.

