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Guatemala Clássica – Saída aos Domingos  
8 dias e 7 noites 

 

 

As sete noites de hospedagem prolongam o contato em cada destino selecionado no país. Mais tempo no Lago Atitlán, maior 

atenção a Antigua e a inclusão de estadia na cidade da Guatemala e visita a Tikal, expoente da cultura maia, fazem desse roteiro 

um clássico no destino. Uma semana de oportunidades gastronômicas, visitas culturais, informação histórica e aprofundamento da 

tradição indígena da região. Aproveite a oportunidade para um tour de compras na Cidade do Panamá. 

Roteiro 

DIAS 

1 Cidade Guatemala  
Apresentação no aeroporto internacional para embarque com destino a Guatemala (Passagem aérea não incluída, consulte nossas 
excelentes tarifas). Recepção no aeroporto e traslado ao hotel. O apartamentos estará disponível a partir das 16:00hrs. Hospedagem. 

2 Cidade Guatemala, Flores, Peten  
Café da manhã. Hoje realizaremos uma visita de meio dia pela Cidade da Guatemala, que apresenta um panorama de contrastes entre 
uma arquitetura colonial, mesclada com edifícios modernos. Visitaremos a Catedral, o Palácio Nacional a Praça Central, a Sexta 
Avenida, o Centro Cívico e a Avenida Reforma, onde finalizaremos a visita no Museu Ixchel. À tarde, traslado ao aeroporto para 
embarque com destino a Flores (aéreo incluso, emitido localmente). Chegada e traslado até Petén. Hospedagem. 

3 Peten, Tikal, Cidade Guatemala  
Café da manhã. Visita à cidade maia de Tikal, sem dúvida o melhor expoente da cultura maia clássica. Almoço campestre dentro do 
recinto arqueológico. Traslado ao aeroporto de Flores para embarque à cidade da Guatemala (aéreo incluso, emitido localmente). 
Recepção, traslado e hospedagem. 

4 Cidade Guatemala, Lago Atitlan  
Café da manhã. Saída em transporte terrestre acompanhado por um guia com destino ao altiplano guatemalteco. No caminho, 
visitaremos o sítio arqueológico de Iximché, antiga capital maya do reino Cakchiquel. Após, seguiremos pelo interior do altiplano até o 
Lago Atitlán, um dos mais belos do mundo, com seus três vulcões e dezenas de povos indígenas. Hospedagem 

5 Lago Atitlan, Chichicastenango  
Café da manhã e saída para visita ao mercado indígena de Chichicastenango, onde os antigos descendentes dos mayas realizam seu 
comércio, um dos mercados indígenas mais famosos de toda latinoamérica. Este dia faremos uma visita de experiência, os viajantes se 
apresentarão com as mulheres locais para experimentar a tortilhas de milho, o alimento básico da Guatemala. Retorno a Atitlán e 
hospedagem. 

6 Lago Atitlan, Santiago Atitlán, Antigua  
Café da manhã. Pela manhã, saída em lancha (privada) para passeio pelo lago e visita ao povoado de Tzutuhil de Santiago, onde 
poderemos observar os trajes típicos indígenas de cores vivas. Após o passeio continuaremos viagem até a Antigua onde faremos 
visita a cidade declarada Patrimônio da Humanidade, a Catedral, Praça Central e seus pontos turísticos. Chegada e hospedagem. 

7 Antigua  
Café da manhã. Dia livre para desfrutar das dependências do hotel ou realizar uma excursão opcional (não incluída), ao Vulcão 
Pacaya: saída pela manhã até a borda do vulcão, desde ali começaremos uma subida de pouca dificuldade. Depois de uma hora de 
caminhada, nos encontramos a 100 metros da cratera de um dos quatros vulcões ativos de Guatemala. Retorno ao hotel. Tarde livre e 
hospedagem. 
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8 Antigua, Cidade Guatemala  
Café da manhã. Os apartamentos estarão disponíveis até as 10:00hrs. Em horário apropriado, traslado 
ao aeroporto da Guatemala. 

 
 
 
 

Serviços Incluídos 

· Programa de 7 noites sendo: 
· 2 noites em Guatemala 
· 1 noite em Petén 
· 2 noites em Atitlán 
· 2 noites em Antigua 
· Café da manhã diário; 
· Traslado aeroporto / hotel / aeroporto; 

· 1 almoço campestre no tour de Tikal (bebidas não incluídas); 
· Visita panorâmica na Cidade de Guatemala e La Antigua 
· Lancha privada para passeio no lago de Atitlán. 
· Visita e entradas aos sitios arqueológicos Iximché, Lago Atitlán, povoado Chichicastenango e seu mercado; 
· Transporte e passeios com acompanhamento de guia local em espanhol 

· Bilhete aéreo Guatemala / Flores / Guatemala (emitido localmente); 
· Seguro de cancelamento Trip Protector de 2.000,00 

Serviços Excluídos 

. Passagem aérea Brasil / Guatemala / Brasil; 

. Taxas de turismo de entrada/saída cobradas localmente; 

. Taxas governamentais locais cobradas através dos hotéis; 

. Gorjetas a guias, motoristas e garçons; 

. Refeições e bebidas não mencionadas como incluídas; 

. Documentação pessoal (passaporte, vistos, etc); 

. Despesas de maleteiros; 

. Despesas de caráter pessoal, tais como telefonemas, lavanderia, utilização de frigobar, excesso de bagagem, etc; 

. Seguro assistência saúde/bagagem; 

. Qualquer item não mencionado como incluído; 

. Qualquer item mencionado como sugerido ou opcional. 

Opcionais 

· Seguro de assistência de viagem Euromax Individual e Familiar. 
· Seguro de assistência de viagem Bronze Individual e Familiar. 
· Aumento de cobertura para seguro de cancelamento, Trip Protector. 

Observações 

. Check-in nos hotéis a partir das 16:00 e check out as 12:00; 

. VISTO: Para turismo de até 90 dias, brasileiros não precisam de visto para entrar na Guatemala, apenas o passaporte com 

validade mínima de seis meses. 
. VACINA:  É obrigatório é o certificado internacional de vacinação contra a febre amarela. Lembre-se de toma-la pelo menos 10 

dias antes da viagem..  
. Documentos: É necessário passaporte com validade mínima de 6 meses da data de embarque e duas folhas em branco lado a 

lado. 
. Roteiro opera com mínimo de 2 passageiros compartindo os mesmo serviços. Consulte suplemento para passageiro viajando 

sozinho.    
. Tarifas não válidas para períodos de Semana Santa, eventos, feiras, congressos, feriados ou grupos; valores sujeitos a 

alterações sem prévio aviso. 
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Importante 

. Sugerimos contratar o seguro de viagem. 

. Para embarque com menores: É obrigatória a apresentação de documento de identificação de 

crianças ou adolescentes, menores de 18 anos, os quais 
devem estar acompanhados dos pais (pai e mãe) ou de responsável legal, ou portar termo de autorização do Juizado de Menores, 

no caso de 
viagem com terceiros. (Artigo 82 - Estatuto da Criança e do Adolescente Lei Nº 8069/90). 

 

Hotéis Previstos 

Categoria Turística 

Guatemala - Radisson ou Stofella 

Petén - Villa Maya 

Lago Atitlán - Villa Santa Catarina 

La Antigua - Villa Colonia 

Categoria Primeira 

Guatemala - Barceló 

Petén - Villa Maya 

Lago Atitlán - Porta del Lago 

La Antigua - Camino Real ou Porta Antigu 

Categoria Primeira Superior 

Guatemala - Westin Camino Real 

Petén - Camino Real Tikal 

Lago Atitlán - Atitlán 

La Antigua - Casa Santo Domingo 

 

Noites Extras (Preços por pessoa em USD / por noite, incluindo café da manhã) 

GUATEMALA 

Radisson ou Stofella 

Individual = USD 110 

Duplo = USD 58 

Triplo = USD 50 

 

Barceló 

Individual = USD 127 

Duplo = USD 65 

Triplo = USD 73 

Westin Camino Real 

Individual = USD 183 

Duplo = USD 99 

Triplo = USD 89 

 

ANTIGUA 

Villa Colonial 

Individual = USD 119 

Duplo = USD 66 

Triplo = USD 50 

Camino Real Antigua 

Individual = USD 184 
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Duplo = USD 94 

Triplo = USD 78 

Casa Santo Domingo 

Individual = USD 215 

Duplo = USD 108 

Triplo = USD 105 

 

Validade: 05/01 a 20/12/2018, tarifas não válidas para a Semana Santa 2018 

Nota: Ao incluir noites extras os traslados NÃO estão incluidos, por favor consultar. 

 

* Traslado Aeroporto Guatemala / Hotel em Guatemala (Regular) = US$ 14,00 por pessoa (min 2 passageiros) 

* Traslado Hotel em La Antigua / Aeroporto Guatemala (Regular) = US$ 20,00 por pessoa (min 2 passageiros) 

 

Não é valida para venda fora dos circuitos. Preços referenciais, sujeitos a alterações sem aviso prévio. Reservas sujeitas a disponibilidade e 

confirmação 

 

Condições Especiais 
 
Roteiro opera com mínimo de 2 passageiros compartindo os mesmos serviços. Consulte suplemento para passageiro viajando sozinho. 
 
Documentação de viagem: Passaporte, vistos e vacinas são de responsabilidade dos passageiros. 
Não incluído: Taxas de aeroportos; taxas de porto e de combustível navio; despesas com visto e documentação; refeições não 
mencionadas; gorjetas para guias e garçons; despesas de caráter pessoal tais como: lavanderias. Telefonemas, etc. 
Preços: Não são válidos em períodos de feiras, congressos e eventos. Preços sujeitos a alteração sem aviso prévio. 

Acomodação: A entrada nos hotéis (check in) inicia-se às 16:00h e a saída (check out) deverá ser feita até as 12:00h. São Crianças os menores 

de 12 anos sempre que compartindo apto. com dois adultos. As crianças são acomodadas em cama de armar. Os apartamentos triplos são 

constituídos de 02 camas de solteiro e 01 de armar. 
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