
A experiência cultural pinta o seu alebrije A partir de

$960
Mínimo de 2 pessoas para reservar
Funciona às segundas, quartas e sábados / Visita de Serviço Partilhado
Partida de Oaxaca de Juárez

Começamos a nossa visita à terra dos alebrijes, San Martin Tilcajete, onde aprenderá sobre o processo de elaboração das
figuras, a talha e a pintura. Depois disto, é tempo de um especialista lhe dar as instruções para deixar a sua imaginação
correr à solta.
A elaboração destas figuras tem vindo a decorrer há gerações, as suas diversas formas variam desde pequenos animais até
aos inimagináveis pégasus, marcianos ou figuras mitológicas.
É-lhe fornecida uma figura, pincel e tinta, tem cerca de 90 minutos para a pintar de acordo com a sua imaginação. Se não o
terminar, pode levá-lo para casa e terminá-lo.
Os artesãos desta comunidade partilham convosco a tradição herdada dos seus antepassados.

* 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 ao seu hotel, uma vez que este é um serviço partilhado, podendo haver variações nos
horários de recolha, dependendo do tráfego e das condições meteorológicas.

Hora de saída: 10:00 hrs
Horário de regresso: 14:00 hrs
Funciona à segunda, quarta e sábado

Inclui:
* Transporte em veículo com A/A.
* Motorista em espanhol
* Pequeno alebrije para pintar
* kit de pintura
* Seguro viagem a bordo da unidade

Não incluído
* Alimentos e bebidas
* Gratuities

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