
Caminhada em Lacanja Chansayab pela selva de
Lacandon

A partir de

$1,315

Mínimo 2 pessoas para reservar
Opera todos os dias / tour compartilhado
Partida de Palenque

Recepção no lobby 5:30 da manhã do seu hotel e depois para o buffet de café-da-manhã, no final vamos continuar ao
acampamento Lacandón (lacanja) onde o motorista nos apresentará ao guia nativo Lacandón, que ficará a cargo do grupo de
turistas em seu acampamento e depois vamos fazer o passeio pela selva lacandona visitando fauna e flora, rio Lacanja,
cachoeiras e um sítio arqueológico ainda coberto pela selva, você pode se banhar no rio e tirar fotos no final, retornaremos
ao acampamento para almoçar e esperar a chegada da unidade para retornar a Palenque à noite 8:00 da tarde.

* 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 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 partida: 05h30
Horário de retorno: 20:00 pm
Duração do passeio: 14 horas
Dias de operação: Todos os dias

Inclui:

* Transporte terrestre
* Entrada para o acampamento
* Buffet de café da manhã no caminho e comida (sem bebidas)
* Seguro a bordo da unidade
* Guia Lacandon
* Impostos

Não inclui:

* Bebidas
* Pontas
* Guia especializado

Recomendações
Camisa ou blusa de manga curta, calça ou bermuda, sapatos confortáveis (sem salto), mochila, chapéu ou boné de sol,
repelente e protetor solar
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