
Creel e comunidade menonita A partir de

$3,854
Mínimo 2 pessoas para reserva
Funciona de segunda a sábado / Tour em serviço compartilhado
Saída de Chihuahua

O operador irá buscá-lo em seu hotel onde você está hospedado para iniciar a viagem para Creel onde durante a viagem
visitaremos a comunidade menonita (sujeito a disponibilidade) e teremos tempo para uma refeição leve à base de queijos e
frios, e depois seguiremos para nosso destino. Ao chegar em Creel, seu guia/motorista irá acompanhá-lo em um passeio por
todos os pontos de interesse de Creel, como Lago Arareco, Valle de Los Hongos, Cuevas Tarahumaras, a antiga Missão de
San Ignacio e a Praça Central, onde você terá a oportunidade para compras de artesanato Tarahumara.
À tarde retorno ao hotel na cidade de Chihuahua.

* 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
O operador turístico irá buscá-lo no seu hotel, por se tratar de um serviço compartilhado, podendo haver variações mínimas
nos horários de saída, dependendo do trânsito e das condições climáticas.

Horário de partida: 09:00 horas
Duração: 12 horas
Dias de funcionamento: segunda a sábado

Inclui:
* Transporte terrestre
* Guia
* Entrada em locais a visitar
* Seguro de viagem a bordo da unidade
* Impostos
* Refeição

Não inclui:
* Bebida
* Gorjeta

Recomendações:
Sapatos confortáveis, chapéu ou boné, óculos de sol, câmera fotográfica, protetor solar.

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