
MÉXICO



Repleto de paisagens únicas, praias paradisíacas e uma gastronomia 
apurada, o México conquista todos os viajantes que o desa�am!
Deixa que o povo mexicano te faça sorrir e que a tequila te faça chorar 
no momento em que te fores embora. Aqui o tempo parou e história vai 
tomar conta de ti. Vem conhecer o povo mais alegre do mundo! 

Preparado para explorar este paraíso?

Da agitada e procurada cidade de Cancun partimos em direção a Tulum.

Esta cidade era designada pelos maias pelo nome de Zamá, que signi�ca 
cidade da aurora.
Símbolo da civilização Maia, Tulum está repleto de vestígios arqueológicos 
com o mar do Caribe em plano de fundo. 
As areias brancas e suaves da Playa Paraíso vão nos levar a entrar naquelas 
águas azul celeste e bem quentinhas que escondem um dos maiores recifes 
de coral do mundo onde será possível nadar com Tartarugas, raias e peixes 
multicolores sem qualquer esforço. 

À Chegada de Bacalar Lagoon vamos deparar-nos com lugares mágicos e 
imperdíveis para os amantes da natureza que escondem relíquias e 
experiências únicas entre Florestas, ruínas e vida selvagem.

Se achas que ter uma pirâmide só para tu explorares é impossível então 
belisca-te. Porque nós vamos levar-te a tocar no céu no cimo de uma pirâmide 
Maia. Os degraus são muitos e pequeninos mas nós temos todo o tempo 
do mundo!

Vamos deixar-nos surpreender pela Cidade amarela de Izamal e encantar 
por uma lagoa com águas cor-de-rosa, sem nunca esquecer os mergulhos 
nos famosos cenotes Mexicanos.

Mas a magia vai ser ainda mais intensa quando caminharmos pelas agitadas 
cidades com aromas Mexicanos!  

A fórmula está encontrada para uma viagem de sonho a este 
paraíso!  
Preparamos 14 dias de viagem para ficar a conhecer bem este 
destino.
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14 dias
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Programa

Dia 01        Chegada a Cancun - Tulum

Dia 02        Tulum

Dia 03          Bacalar

Dia 04          Palenque

Dia 05          Chicanná 

Dia 06          Chicanná

Dia 07          Campeche

Dia 08        Mérida

Dia 09        Mérida

Dia 10        Izamal

Dia 11        Rio Lagartos

Dia 12       Cancun - Isla Mujeres - Cancun

Dia 13         Partida de Cancun

Dia 14        Chegada a Portugal
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PVP: 1.385 €

O que está incluído?
- A companhia permanente do nosso líder, com a garantia de experiências inesquecíveis!
- 12 noites de alojamento (em quarto duplo ou triplo) em hotel, guesthouse ou alojamento local, com pequeno-almoço;
- Transporte de barco entre Cancun e Isla Mujeres;
- Transporte em carrinha em todo o percurso com condutor e combustível;
- Entradas em Tulum, Acqua azul waterfalls, Palenque, Calakmul, Uxmal, Grutas de LolTun e Chichen Itzá.
- Transferes entre os alojamentos e aeroporto (excepto no voo internacional que não seja referenciado por nós).
- Seguro de Viagem;

 
- Voos internacionais ( valor de referência a partir de 1000€, sujeito a con�rmação à data da emissão dos bilhetes). O voo deve ser reservado após a nossa con�rmação do 
grupo mínimo de viajantes. Esta reserva pode ser realizada por nós, sendo tratada posteriormente.
- Despesas de carácter pessoal, refeições, serviços, entradas em monumentos, actividades ou suplementos acima não mencionados como incluídos;
- Despesas administrativas relativas a entrada/saída do país (65€ por pessoa);
- Taxas turísticas e de preservação ambiental;

- Grati�cações;

Documentação Necessária: 
Passaporte com validade mínima de seis meses

NOTA: 
O programa pode ser sujeito a alterações por motivos alheios à organização (condições climatéricas, estado das estradas ou percursos, alteração de voos ou outros 
eventos imprevistos), no entanto, serão sempre salvaguardados os interesses dos nossos viajantes.

 

O que não está incluído: 
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Porquê?

Porque Queres Viajar Comigo?
Na programação de uma viagem, a nossa motivação são as pessoas, os nossos viajantes. 
Queremos que o grupo conheça os destinos, o melhor possível, mas também em condições únicas. Queremos 
transmitir felicidade, bem-estar e uma sensação de que algo mudou nas pessoas que somos. Para tal acontecer 
será necessário estabelecer uma grande ligação com os locais, através da entrega à cultura do destino que 
visitamos, da proximidade que estabelecemos com as suas gentes, da partilha dos seus costumes e do respeito 
pelas suas crenças e ideais. Esta será a forma mais simples e genuína de viajar e é neste espírito que 
(des)programamos as viagens!

bem-estar e na melhor experiência para todos. Como habitualmente, neste espírito vamos promover a partilha 
de experiências, e de outra forma também não nos divertiríamos tanto. Preparados para embarcar rumo 
à aventura? 

Então vamos viajar!


