
Cidade mágica de Izamal A partir de

$2,400
Mínimo 2 pessoas para reservar
Dias de funcionamento: todos os dias / Tour de serviço compartilhado
Partida de Mérida

Vamos buscá-lo no hotel onde você está hospedado para visitar a mágica cidade de Izamal. Conhecida como a cidade das
Três Culturas, hoje é a essência do legado cultural do povo Yucateca. As principais ruas e edifícios históricos em amarelo.
Em seu passeio pela praça você encontrará o prédio do convento franciscano San Antonio de Padua, um passeio de bugue é
uma tradição para conhecer a cidade da cor amarela, é uma sensação única combinada com a vista de tão linda casas,
prédios, ruas padronizadas e uma cidade maia que ocupa uma quadra completa.
Nos arredores de Izamal você encontrará a maior pirâmide da superfície da Península de Yucatán: ¨Kinich Kak Moo¨, é um
templo dedicado à divindade solar. Nos lados leste e oeste do convento existem dois edifícios dedicados ao deus "Zamna",
que significa deus da sabedoria, as pirâmides de Itzamatul e Cabul, e ao sul da cidade você encontrará a zona arqueológica
de Izamal com edifícios como ¨El Rabbit ¨, ¨Habuk¨ e Challún Ha, um antigo e importante centro religioso maia.

* 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.

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


SERVIÇOS
A Operadora irá buscá-lo em seu hotel, aplica-se apenas a hotéis no centro histórico da cidade de Mérida. Se a sua
acomodação for fora do centro, você estiver em um Airbnb ou em um endereço privado, você deve ir ao ponto de encontro
fora do Hotel Gamma El Castellano e estar lá antes do horário de embarque.
Por se tratar de um serviço compartilhado, pode haver variações mínimas nos horários de embarque, dependendo do trânsito
e das condições climáticas.

Horário de partida: 09h00
Horário de retorno: 16h30
Duração do passeio: 7 horas
Recepção: Lobby do Hotel.

Inclui:
* Transporte terrestre
* Serviço de guia espanhol / inglês
* Ingressos para o Ex-convento
* Passeio em carruagem puxada por cavalos
* Seguro de viagem
* Impostos

Não inclui:
* Almoço
* Bebidas
* Pontas
* Atividades não mencionadas no roteiro.
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