
Cachoeiras petrificadas de Hierve el Agua A partir de

$1,062
Mínimo 1 pessoa para reservar
Funciona segunda, quarta, sexta, sábado e domingo / Visita de serviço partilhada
Partida de Oaxaca de Juárez

O operador irá buscá-lo ao seu hotel para iniciar a visita a Teotitlán del Valle, uma aldeia Zapotec de tecelões que utilizam
técnicas ancestrais para fazer e pintar os seus tapetes, dando forma aos seus próprios desenhos e réplicas de grandes
pintores como Toledo, Picasso e Tamayo.
Visitamos então as espectaculares cascatas petrificadas de Hierve el Agua, uma de 30 m de altura e a outra de 12 m de
altura, formadas pela água carbonatada que cai das nascentes localizadas no topo dos penhascos. Neste passeio terá tempo
suficiente (2 horas) para nadar nas piscinas que foram criadas, para caminhar ao longo dos trilhos com guias locais e admirar
a espectacular paisagem deste belo lugar.
Visitaremos uma fábrica Mezcal, onde aprenderá sobre o processo de fabrico do Mezcal e desfrutará de alguns dos
diferentes sabores oferecidos. No final da viagem, o operador devolve-o ao mesmo hotel.

* Não visitamos Mitla e a árvore de Tule nesta digressão.

* Eu li e aceito os termos de serviço. Leia aqui

CONDIÇÕES
Se você cancelar 8 dias ou mais na data do passeio você terá uma despesa de 10% do cancelamento total de passeios
reservados.
Se você cancelar a menos de 8 dias a partir da data de sua turnê irá cobrar para o tour completo ou Tours contratados.
Sendo uma tarifa pré-paga, ao confirmar e reservar a sua viagem, a cobrança total no seu cartão de crédito ou débito será
feita através do PayPal.

https://www.syctravel.com/condicoes-gerais-de-servico


SERVIÇOS
O operador turístico irá buscá-lo em seu hotel, pois é um serviço compartilhado, podendo haver variações de minutos nos
horários de embarque, dependendo do tráfego e das condições climáticas.

Horário de saída: 08h00
Horário de retorno: 16h00
Funciona segunda, quarta, sexta, sábado e domingo

Inclui:
* Transporte em veículo com A/C.
* Guia bilíngue.
* Entrada para Hierve el Agua
* Testes de Mezcal
* Seguro viagem a bordo da unidade

Não inclui:
* Comida
* Bebidas
* Pontas

Recomendações: Roupa e calçado confortável, repelente de insetos e protetor solar ecológico, boné ou chapéu.
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