
 

  

PACOTE – ANTIGUA – GUATEMALA E MUNDO MAIA 
 

Período da viagem: de 10 de JANEIRO a 20 de DEZEMBRO de 2020 
 

A Guatemala é centro de antigas tradições que existem até hoje, tendo uma das mais 
ricas heranças maias de toda a América Central e se tornando um dos destinos mais 
procurados das Américas. Além de muita cultura, o país conta com belas paisagens de 
montanhas, selvas e vulcões, sem contar o místico Lago de Atitlán. Não deixe de visitar 
a Guatemala e explorar o que este belo e cativante país tem a oferecer. 

 
O PACOTE INCLUI: 

 
 Traslado aeroporto / hotel / aeroporto; 

 01 noite de hospedagem em Antigua Guatemala com café da manha; 
 02 noites de hospedagem em Petén com café da manhã; 

 01 noite de hospedagem na Cidade de Guatemala com café da manhã; 
 Traslado  Antigua Guatemala - ATO INTL La Aurora 
 Traslado ATO INTL Mundo Maya – Flores, Petén 

 Traslado  ATO INTL La Aurora – Ciudad de Guatemala 
 Ticket aéreo Guatemala / Flores / Guatemala; 

 Cultural Antigua: guia. 
 Sitio Arqueológico Yaxhá: Transporte, guia, entrada, almoço; 
 Sitio Arqueológico Tikal: Transporte, guia, entrada, almoço; 

 
 

ITINERARIO DIA A DIA 
 

Dia 1: Chegada à Guatemala:  
Chegada à Guatemala e traslado para o hotel selecionado. Hospedagem em Antigua 
Guatemala. 
 
Dia 2: Excursão Antigua Cultural: Café da manhã. Pela manhã, faremos uma visita 
a pé de 3 horas pela Antigua Guatemala, visitando a Catedral, Plaza central, Igreja de 
La Merced, Tanque La Union. Depois do meio-dia traslado para Aeroporto para 
embarque com destino a Flores (aéreo incluso). Traslado ao hotel. Hospedagem em 
Petén.  
 



 

  

Dia 3:Sitio Arqueológico Yaxha: Café da manhã. Pela manhã, passeio a Yaxha e 
visita aos grupos A, B e C e o Templo 216, Acropolis do Norte, o Grupo Malher, as 
impressionantes calcadas e as impressionantes vistas das lagoas Sacnab-Yaxhá e a 
selva. Depois do almoço, incluso no pacote, traslado para o hotel. Resto da tarde livre. 
Hospedagem em Petén. 
 
Dia 4: Parque Nacional Tikal: Café da manha. Pela manhã faremos uma visita 
guiada ao Parque Nacional Tikal, declarado "Patrimônio Cultural da Humanidade" pela 
UNESCO. Esta majestosa cidade maia é considerada uma das maiores e mais 
importantes do mundo maia. Desfrutaremos de um passeio a pé pelas praças, 
monumentos e templos mais relevantes. No final, traslado ao aeroporto para o seu voo 
de volta à Cidade da Guatemala (aéreo incluído). Alojamento: Cidade de Guatemala. 
 
Dia 5: Saída da Guatemala: Traslado de saída ao Aeroporto Internacional  

 
 

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES 
 

Cidade HOTEL CATEGORIA SUPERIOR 

ANTIGUA  SAN JORGE  

PETEN EL PATIO 

CIDADE DE GUATEMALA BEST WESTERN PLUS STOFELLA 

 
 

VALORES POR PESSOA 
 

 

Forma de pagamento: 

- A vista 4% de desconto; 

- 25% de entrada + 08x sem juros nos cartões Visa e Master 

 

 IMPORTANTE: 
**Normalmente, o checkin nos hotéis é liberado a partir das 14h e o checkout se encerra às 
11h 
**Valores expressos por pessoa e em dólares americanos 
** Não se aplica ao final do ano 2020 (20 de dezembro a 5 de janeiro) e Páscoa 2020 (4 a 12 
de abril de 2020). 
 
Documentos: 

 Passaporte com validade mínima de 06 meses na data do embarque em excelente estado de 
conservação. 

 Certificado de vacinação de febre amarela. 

CATEGORIA DE HOTEL 
VALOR 

EM INDIVIDUAL 
VALOR 

EM DUPLO 
VALOR 

EM TRIPLO 

TURÍSTICA SUPERIOR USD 1.295,00 USD 895,00 USD 865,00 


