
Tour pela cidade por Mérida A partir de

$467
Mínimo 2 pessoas para reservar
Dias de funcionamento: todos os dias / tour de serviço compartilhado
Partida de Mérida

Descubra a grandeza de Mérida em cada local emblemático, pronto para ser fotografado nesta citytour.
Fundada em 1542 e construída na antiga cidade maia de T"hó, destaca-se por sua ampla oferta de atrações culturais e
artísticas, um centro histórico colonial com influência arquitetônica europeia e um marcante estilo francês que podemos
admirar nas casas do Paseo de Montejo, a avenida mais importante da cidade.
Mérida a cidade branca com sua avenida principal Paseo de Montejo, que tem seus edifícios coloniais como o Palácio de
Cantón e o belo monumento à pátria, entre outros lugares igualmente magníficos.

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

CONDIÇÕES
Se você cancelar a 8 dias ou mais da data de início do seu passeio, você terá uma taxa de cancelamento de 10% do
montante total dos passeios reservados.
Se você cancelar a menos de 8 dias antes da data do passeio, a carga será para o valor total do passeio contratado.
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.

SERVIÇOS
Você deve aparecer 15 min. antes da hora de partida.
Na rua 55 x 60, na esquina do ponto de ônibus "El Carnavalito" no parque Santa Lucia.

Horário de partida aos sábados: 13h00, 16h00 e 18h00.
Horário de partida aos domingos: 13h00 e 15h00.
Duração do passeio: 1.5 horas
Dias de funcionamento: segunda a sábado

Inclui:

* Visita realizada a bordo de veículo terrestre
* Guia espanhol / inglês
* Impostos
* Seguro de viagem

Não inclui:

* Admissões
* Comida
* Pontas
* Atividades não mencionadas no roteiro.

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