
Miradouros Sumidero Canyon e Chiapa de Corzo A partir de

$467
Mínimo 1 pessoa para reservar.
Opera de quarta a segunda-feira / tour de serviço compartilhado
Partida de San Cristóbal de las Casas

Após o embarque, nos moveremos para os mirantes do Cânion Sumidero para desfrutar das espetaculares vistas
panorâmicas, depois tomaremos um barco para o impressionante Cânion Sumidero, o passeio de barco durará
aproximadamente 2 horas. Poderá observar uma grande diversidade da flora e fauna da região, grandes cascatas, grutas e o
majestoso desfiladeiro, depois regressará a Chiapa de Corzo onde terá tempo para ver a fonte de estilo mudéjar, a Igreja do
Santo Domingo, e compre artesanato feito na região.

Ao final do passeio, eles terão tempo para comer. Sairemos às 17:00. de Chiapa de Corzo para chegar aproximadamente às
18h00 com destino a San Cristóbal.

Recomendações: Tome café da manhã antes do passeio.

Obs: Crianças de 0 a 2 anos não pagam e viajam nos braços e/ou pernas dos pais ou responsáveis.
Crianças a partir de 2 anos pagam preço normal.
As mulheres grávidas não podem viajar no barco.

* 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
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 saída: 09h00
Duração do passeio: 9 horas
Dias de funcionamento: quarta a segunda

Inclui:

*Transporte terrestre em serviço compartilhado
* Passeio de barco no Canyon
* Entrada do Parque Nacional
* Seguro de viagem a bordo do veículo

Não inclui:
* Alimentos
* Bebidas
* Pontas
*Guia especializado
* Atividades não mencionadas no roteiro.

Recomendações:
Roupas e sapatos confortáveis, repelente de insetos e protetor solar ecológico, boné ou chapéu.

Obs: Crianças de 0 a 2 anos não pagam e viajam nos braços e/ou pernas dos pais ou responsáveis.
Crianças a partir de 2 anos pagam preço normal.
As mulheres grávidas não podem viajar no barco.
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