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PACOTE – GUATEMALA TRADICIONAL 
 

Período da viagem: de 01 de AGOSTO de 2018 a 20 de DEZEMBRO de 2019 
 

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; 

 02 noites de hospedagem na Cidade da Guatemala com café da manhã; 
 01 noite de hospedagem em Panajachel com café da manhã; 

 01 noite de hospedagem na Antígua Guatemala com café da manhã; 
 City tour regular com guia pela Cidade da Guatemala; 

 Tour cultural por Antigua Gautemala com guia; 
 Tour com guia e almoço pelo Mercado de Chichicastenango; 

 Tour em bote pelo Lago Atitlán; 
 Visita a Santiago Atitlán com guia e almoço 

 Assistência de nosso operador local. 
 

ITINERARIO DIA A DIA 
 

Dia 1: Chegada à Guatemala: Chegada à Guatemala e traslado até o hotel. Pela 
tarde, visitaremos o perímetro externo do Palácio Nacional, a Praça Central, a 
Catedral, o Mercado Central e as principais avenidas da cidade. Hospedagem na 
Cidade de Guatemala.  
 
Dia 2: Excursão ao Mercado de Chichicastenango: Café da manhã. Pela manhã, 
visita a Chichicastenango para desfrutar do maravilhoso e colorido mercado ao ar livre, 
considerado um dos maiores da América Latina, teremos a oportunidade de conhecer 
a Igreja de São Tomás. Tempo para almoço (incluso). Ao final do almoço, traslado até 
o Lago de Atitlán. Hospedagem em Panajachel. 



                                                                                                          

          Av. Protásio Alves, 1128 - 304 – Petrópolis - CEP: 90410-005 
Fone/Fax: (51) 3023-7041 
Porto Alegre / RS - Brasil  

 
Dia 3: Excursão em bote a Santiago Atitlán: Café da manhã. Pela manhã, passeio 
em bote pelo pitoresco Lago de Atitlán para explorar o povoado maia de Santiago, 
caracterizado por seus tecidos e artesanatos. Retorno a Panajachel, tempo de almoço 
(incluso) e traslado até a Cidade da Guatemala. Hospedagem na Cidade da 
Guatemala. 
 
Dia 4: Excursão Cultural Antígua: Café da manhã. Desfrutaremos de um tour a pé 
de 03h por Antígua Guatemala, que inclui visita à Catedral, Praça Central, Igreja de 
Nossa Senhora das Mercês e o Tanque de la Union. Hospedagem na Antigua 
Guatemala. 
 
Dia 5: Saída da Guatemala: Traslado de saída ao Aeroporto Internacional ou 
continuação do programa com as extensões ao Mundo Maia (Tikal ou Yaxhá).  

 
HOTÉIS PREVISTOS 

 

Cidade HOTEL CATEGORIA SUPERIOR 

ANTIGUA  SAN JORGE  

ATITLAN POSADA DON RODRIGO 

CIDADE DE GUATEMALA HOTEL STOFFELA 

 
VALORES POR PESSOA 

 

 
Forma de pagamento:  
 

- A vista  
- 30% de entrada + 6x sem juros nos cartões Visa e Máster 

 
 

 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 
**Tarifas não válidas entre 20 de dezembro de 2018 e 05 de janeiro de 2019 
 
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 

TURISTA SUPERIOR USD 736 USD 474 USD 440 


