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Guatemala

VISTA DO VULCÃO SÃOPEDRO - SANTIAGO ATITLAN

JOGO DO BOLA - COPAN

Este Programa Inclui: 
- Voo doméstico incluído nas versões “B”, “C” e “D”. 
- 7 noites de alojamento nos hotéis previstos (ou simi-

lares), em habitação com banheira e/ou ducha. 
- As visitas e excursões (não opcionais) indicadas no iti-

nerário. 
- Tour regular em ônibus com guia de língua espanhola. 
- Traslados aeroporto/hotel/aeroporto. 
- Seguro de viagem. 

DATAS DE SAÍDA 
- SÁBADOS (De 16 Janeiro 2020 a 30 Abril 2021) 
Nota: Para os períodos da Páscoa e Natal, consulte o suplemento 
de temporada.

HOTÉIS PREVISTOS (ou similar Categoria) 
OPÇÃO “A” 
Guatemala: Radisson o Best Western Stofella (Primeira) 
Lago Atitlan: Villa Santa Catarina (Turista Superior) 
Copan: Plaza Copán (Turista) 
Área Izabal: Villa Caribe (Primeira) 
Área Petén: Villa Maya (Primeira) 
Antígua: Villa Colonial (Primeira) 
OPÇÃO “B” 
Guatemala: Barcelo (Primeira) 
Lago Atitlan: Porta del Lago (Turista Superior) 
Copan: Marina Copán (Turista) 
Área Izabal: Villa Caribe (Primeira) 
Área Petén: Villa Maya (Primeira) 
Antígua: Camino Real Antigua (Primeira)

Notas e Condições: 
- Este programa está sujeito a Condições Particulares (C.E.E.C.). 
- Tour regular garantido em espanhol e inglês. 
- Para grupos muito pequenos, o serviço de transporte será rea-

lizado em vans, acompanhado por um motorista guia. 
- Taxa de segurança no aeroporto de Petén em voo local não 

incluído (3 USD por pessoa). 
- Impostos fronteiriços entre Guatemala e Honduras não incluí-

dos (5 USD por pessoa, aproximadamente). 
- Não incluídas gorjetas ao motorista guia, aconselhamos a dar 

(3 USD por pessoa e dia).

HOTÉIS 
Turista Sup. a 
Primeira Sup.

Incluindo 7 CAFÉS DA MANHÃ 
e 2 VISITAS 

Dia 1º Guatemala  
• Sábado  
Chegada à Guatemala e alojamento.  
Dia 2º Guatemala/ 
Chichicastenango/Lago Atitlan  
• Domingo • Café da manhã.  
Saída para Chichicastenango, cujo 
interesse máximo é o centro da cida-
de e a vida comercial de seu povo. Os 
comerciantes vão as quintas e domin-
gos, à praça central para vender seus 
artigos, em um impressionante mer-
cado indígena, que pouco varia há 
séculos. Neste dia, experimentare-
mos com as mulheres locais cozinhar 
tortilhas de milho, o alimento básico 
da Guatemala. Continuação até o 
Lago Atitlan. Alojamento. 

Dia 3º Lago Atitlan/Santiago/ 
Guatemala  
• Segunda-feira • Café da manhã.  
De manhã, realizaremos um passeio 
de barco (público) para visitar a cida-
de Tzutuhil de Santiago. Três vulcõ-
es espetaculares, Tolimán, Atitlán e 
São Pedro, formam o marco natural 
do lago. Possui uma área de 125 km2 
e está localizado a 1.560 metros 
acima do nível do mar. Após a excur-
são, continuação para a Guatemala. 
Alojamento. 
Dia 4º Guatemala/ Antígua  
• Terça-feira • Café da manhã.  
Dia livre à sua disposição, onde pode-
rá realizar uma excursão opcional 
para Tikal. Traslado para Antígua, 

uma cidade colonial Patrimônio da 

Humanidade. Alojamento.  

Dias 5º a 7º Antígua  
• Quarta-feira a Sexta-feira • Café da manhã.  

Dias livres disponíveis para os senho-

res clientes desfrutarem desta mara-

vilhosa cidade colonial localizada a 

45 km. Possibilidade de fazer uma 

excursão opcional como o Vulcão 

Pacaya. Alojamento em hotel.  

Dia 8º Antígua/Guatemala  
• Sábado • Café da manhã.  

No horário previamente combinado, 

traslado para o aeroporto da Cidade 

de Guatemala.

Opção Hoteles
Em quarto duplo Em quarto triplo (2 camas) Em quarto individual 

Hotéis “A” Hotéis “B” Hotéis “A” Hotéis “B” Hotéis “A” Hotéis “B”

Opção “A” 865 1.045 780 990 1.350 1.740 
Opção “B” 1.460 1.615 1.355 1.535 1.940 2.250 
Opção “C” 1.505 1.580 1.415 1.510 1.989 2.130 
Opção “D” 1.780 1.245 1.705 1.880 2.240 2.505 

Excursão Opcional a Tikal (por pessoa, voo incluído)................................................................................................................... 499 
Excursão Vulcão Pacaya (por pessoa) ............................................................................................................................................... 65 
Excursão Fazenda de Café (por pessoa)........................................................................................................................................... 60

Preços por pessoa (em USD; regime café de manhã; mínimo 2 pessoas)

Suplementos 

Seguros Exclusivos AXA de gastos de cancelamento e outros (a contratar ao reservar) desde .................................................................. 33 
Consultar preços por datas de Semana Santa e Natal

GUATEMALA EXPRESS - VERSÃO “A”
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Dias 1º e 2º Itinerário 
“Guatemala Express A”  
Dia 3º Lago Atitlan/Santiago/  
Guatemala/Petén  
• Segunda-feira • Café da manhã.  
De manhã, faremos um passeio de barco 
(público) para visitar a cidade de Santia-
go de Tzutuhil. Três vulcões espetacula-
res, Tolimán, Atitlán e São Pedro, formam 
a estrutura natural do lago. Possui uma 
superfície de 125 quilômetros quadrados e 
está localizado a 1.560 metros acima do 
nível do mar. Após a excursão, continua-
ção para a Guatemala até chegar ao aero-
porto para pegar um voo regular com des-
tino a Flores. Chegada, traslado ao hotel. 
Alojamento.  
Dia 4º Área Petén/Tikal/Petén  
• Terça-feira • Café da manhã + almoço tipo  
piquenique.  
Visita de Tikal, sem dúvida o melhor 
expoente da cultura maia. Tikal significa 
"lugar de valor". A maior cidade maia até 
agora conhecida e estudada. O parque 

tem uma extensão de 576 km2. Foi decla-
rado Patrimônio Mundial pela UNESCO 
em 1979. Entre seus principais templos 
estão a Praça Maior, o Templo I e II, as 
Acrópoles, etc. Resto da tarde livre para 
desfrutar, se quiser passear na Ilha das Flo-
res. Alojamento.  
Dia 5º Petén/Guatemala/Antígua  
• Quarta-feira • Café da manhã.  
Traslado ao aeroporto de Flores para pegar 
um voo para a Guatemala. Chegada e 
traslado a Antígua. Visita de orientação 
desta cidade colonial foi declarada Patri-
mônio da Humanidade. Alojamento.  
Dias 6º e 7º Antígua  
• Quintas e Sextas-feiras • Café da manhã.  
Dias livres para desfrutar desta maravilho-
sa cidade colonial localizada a 45 km. Pos-
sibilidade de fazer uma excursão opcional 
como o Vulcão Pacaya. Alojamento.  
Dia 8º Antígua/Guatemala  
• Sábado • Café da manhã.  
No horário indicado, traslado ao aeropor-
to da Cidade da Guatemala.

GUATEMALA EXPRESS - VERSÃO “B”

Dias 1º e 2º Itinerário  
“Guatemala Express A”  
Dia 3º Lago Atitlan/Santiago/Guatemala  
• Segunda-feira • Café da manhã.  
De manhã, faremos um passeio de barco 
(público) para visitar a cidade de Santia-
go de Tzutuhil. Três vulcões espetacula-
res, Tolimán, Atitlán e São Pedro, formam 
a estrutura natural do lago. Possui uma 
superfície de 125 quilômetros quadrados e 
está localizado a 1.560 metros acima do 
nível do mar. Após a excursão, continua-
ção à Guatemala. Alojamento.  
Dia 4º Guatemala/Porto Barrios/ 
Livingston  
• Terça-feira • Café da manhã.  
Traslado ao aeroporto da Guatemala para 
pegar um voo regular para Porto Barrios, 
Izabal, uma das maravilhas naturais da 
Guatemala. Recepção e traslado ao cais 
onde nos espera um barco que nos levará 
a Livingston. Chegada, resto do dia livre e 
alojamento.  
Dia 5º Livingston  
• Quarta-feira • Café da manhã.  
Dia livre para aproveitar as instalações do 

hotel ou fazer uma excursão opcional 
como a Praia Blanca. Alojamento.  
Dia 6º Livingston/Rio Dulce/Petén  
• Quinta-feira • Café da manhã + almoço na comunidade.   
Pela manhã, navegação de barco no rio 
Dulce, um local de excepcional riqueza 
ecológica. Durante o trajeto nos acercare-
mos o local turístico de Cayo Quemado, 
onde, juntamente com a comunidade, 
desfrutaremos de uma fábrica gastronô-
mica, preparando um delicioso ceviche. 
Após o almoço, continuação de barco até 
chegar à cidade de Rio Dulce, onde espe-
raremos o transporte para continuar pela 
selva Petenera. Alojamento.  
Dia 7º Petén/Tikal/ Antígua  
• Sexta-feira • Café da manhã + almoço campestre.  
Visita de Tikal, sem dúvida o melhor 
expoente da cultura maia. No final, trasla-
do ao aeroporto para voar com destino a 
Guatemala. Chegada e traslado a Antí-
gua. Alojamento.  
Dia 8º Antígua/Guatemala  
• Sábado • Café da manhã.  
No horário indicado, traslado ao aeropor-
to da Cidade da Guatemala. 

GUATEMALA EXPRESS - VERSÃO “C”

Dias 1º e 2º Itinerário 
“Guatemala Express A”  
Dia 3º Lago Atitlan/Santiago/Guatemala  
• Segunda-feira • Café da manhã.  
De manhã, faremos um passeio de barco 
(público) para visitar a cidade de Santia-
go de Tzutuhil. Três vulcões espetaculares, 
Tolimán, Atitlán e São Pedro, formam a 
estrutura natural do lago. Possui uma 
superfície de 125 quilômetros quadrados e 
está localizado a 1.560 metros acima do 
nível do mar. Continuação a Guatemala. 
Alojamento.  
Dia 4º Guatemala/Copam  
• Terça-feira • Café da manhã.  
Saída da Guatemala para a fronteira com 
Honduras para visitar Copán (imposto de 
fronteira não incluído aproximadamente 
US $ 5 por pessoa) que guarda estelas, 
pirâmides e jogos de bola únicos no 
mundo maia. Alojamento.  
Dia 5º Copam/Quirigua/Livingston  
• Quarta-feira • Café da manhã.  
Depois de Copam, iremos para o Caribe 
guatemalteco. No caminho, visitaremos o 
centro arqueológico de Quiriguá, que 

preserva algumas das melhores estelas que 
os maias construíram. No final da manhã, 
chegaremos à área de Izabal. Alojamento.  
Dia 6º Livingston/Rio Dulce/Petén  
• Quinta-feira • Café da manhã + almoço na comunidade.  
Pela manhã, navegação de barco no rio 
Dulce, um local de excepcional riqueza 
ecológica. Durante o trajeto nos acercare-
mos o local turístico de Cayo Quemado, 
onde, juntamente com a comunidade, 
desfrutaremos de uma fábrica gastronô-
mica, preparando um delicioso ceviche. 
Após o almoço, continuação de barco até 
chegar à cidade de Rio Dulce, onde espe-
raremos o transporte para continuar pela 
selva Petenera. Alojamento. 
Dia 7º Petén/Tikal/ Antígua  
• Sexta-feira • Café da manhã + almoço campestre.   
Visita de Tikal. No final, traslado ao aero-
porto para pegar o voo com destino a 
Guatemala. Chegada e traslado a Antí-
gua. Alojamento 
Dia 8º Antígua/Guatemala  
• Sábado • Café da manhã.  
No horário indicado, traslado ao aeropor-
to da Cidade da Guatemala. 

GUATEMALA EXPRESS - VERSÃO “D”

GRANDE JAGUAR - TIKAL

ARCO DE SANTA CATALINA - ANTIGUA
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