
Natureza de Chiapas 6 Dias 5 Noites A partir de

$5,794
Mínimo 1 pessoa para reservar.
Alojamento em San Cristobal de las Casas
Pacote de férias com excursões, transfer e hotel

Viajar, conhecer e apreciar a beleza natural do estado de Chiapas e uma estadia agradável na maravilhosa cidade mágica de
San Cristobal de las Casas, durante um curso de 6 dias e 5 noites, visitar as cachoeiras deslumbrantes de Agua Azul e Misol
Ha , o sítio arqueológico de Palenque, um passeio de barco através do Canyon Sumidero, sabe sobre as tradições de Chiapa
de Corzo, comunidades indígenas de Zinacantan e San Juan Chamula, admirar os lagos que compõem o Parque Nacional
Lagunas de Montebello e deixe-se impressionado com cachoeiras Chiflón.

Encha-se com a cultura e natureza do Chiapas.

* Eu li e aceito os termos de serviço. Leia aqui

CONDIÇÕES
Se a reserva e confirmação, será feita, a carga total do pacote. Em pacotes especiais, como é o caso, uma vez confirmada a
reserva, cancelamentos não são aceitos, e a taxa de cancelamento será de 100% dos serviços contratados.

https://www.syctravel.com/condicoes-gerais-do-pacote


SERVIÇOS
O operador turístico vai buscá-lo em seu hotel, porque é um serviço compartilhado pode haver variações de minutos no
horários de pick-up, dependendo das condições de tráfego e meteorológicas.

Inclui:

* O transporte terrestre
* Transfer Aeroporto-Hotel-Aeroporto
* Alojamento 5 noites
* 4 passeios em serviço compartilhado
* Admissões para sites visitados
* Guia em espanhol para o passeio de Zinacantan e San Juan Chamula
* Guia em espanhol por uma hora na zona arqueológica de Palenque
* Seguro de viagem a bordo do veículo
* Impostos

Não inclui:

* Entrada para a igreja Zinacantán
* Entrada para a igreja de San Juan Chamula
* Food
* Bebidas
* Gorjeta
* Guia especializado
* Actividades não mencionadas no itinerário
* Vôos

Recomendações:
Roupas e sapatos confortáveis, repelente de insetos e protetor solar ambiente amigável, chapéu.

ITINERARIO:
Día 1 - Aeroporto Int. Angel Albino Corzo - San Cristóbal de las Casas - Traslado de chegada
Serviço de transfer do Aeroporto Internacional Ángel Albino Corzo em Tuxtla Gutiérrez ao Hotel em San Cristóbal de las
Casas.

O horário de saída para o traslado dependerá do horário de chegada do voo. A operadora estará esperando por você no
aeroporto com uma placa com o nome do passageiro para identificá-lo.

Pernoite em San Cristobal

Día 2 - Miradouros - Sumidero Canyon - Chiapa de Corzo - Tour compartilhado
Tour de serviço compartilhado. Hora de partida: 09:00 da manhã. Comprimento Tour: 8 horas

Iremos ao seu hotel em San Cristóbal para buscá-lo para iniciar nosso passeio. Seguimos para os mirantes do Sumidero
Canyon para desfrutar das espetaculares vistas panorâmicas, depois pegamos um barco para o impressionante Sumidero
Canyon, o passeio de barco durará aproximadamente 2 horas. Você poderá observar uma grande diversidade de flora e
fauna da região, grandes cachoeiras, cavernas e o majestoso canyon, depois retornará a Chiapa de Corzo, onde terá tempo
para ver a fonte de estilo mudéjar, a Igreja de Santo Domingo e compre artesanato feito na região. No final do passeio, eles
terão tempo para comer. Sairemos às 17h. de Chiapa de Corzo para chegar aproximadamente às 18:00 a San Cristóbal.
NOTA: Caso este passeio caia em uma terça-feira, será trocado por outro passeio do seu itinerário para troca de dias.
Porque os mirantes do cânion não abrem às terças-feiras.

Acomodação em San Cristóbal



Día 3 - Cachoeiras Agua Azul - Zona Arqueológica de Palenque - Cachoeira Misol Ha - Tour compartilhado
Tour em serviço compartilhado. Horário de saída: 04h00. Duração do passeio: 18 horas

Iremos ao seu hotel em San Cristóbal para buscá-lo para iniciar o passeio. A viagem começa com destino às cachoeiras de
Água Azul, mas antes, iremos para a cidade de Ocosingo para tomar café da manhã (não incluído), na chegada às
cachoeiras de Água Azul haverá tempo suficiente para explorar o local, nadar e relaxar . . Mais tarde, vamos para Misol Ha,
esta é uma cachoeira de aproximadamente 40 metros. Recomenda-se não ir nadar para aproveitar esse tempo e ir ver a
gruta que fica atrás da cachoeira. A comida será feita no caminho (não incluída). Mais tarde, continuamos a Palenque, para
visitar a zona arqueológica em um passeio aproximado de 2 horas, a primeira hora inclui um guia em espanhol. Sairemos de
Palenque aproximadamente às 05:00 da tarde para chegar a San Cristóbal por volta das 10:00 da noite.

Alojamento em San Cristóbal

Día 4 - Zinacantán - San Juan Chamula - Tour compartilhado
Tour de serviço compartilhado. Hora de partida: 09:30 da manhã. Comprimento tour: 4 horas

Iremos ao seu hotel em San Cristóbal para buscá-lo para iniciar nossa jornada a Zinacantán, onde chegaremos à casa de
artesãos indígenas que se dedicam ao tear de cintura, eles também nos convidam a ir à cozinha para experimentar as
tortilhas e a varíola (bebida alcoólica tradicional feita de milho e cana-de-açúcar). No final da visita à casa dos artesãos,
iremos à igreja de San Lorenzo em Zinacantán (entrada não incluída)
Em seguida, vamos para a igreja de San Juan Chamula, onde o guia explicará sobre os rituais, usos e costumes tradicionais
desta cidade. (Se desejar entrar no interior da igreja, o custo de acesso não está incluído. Ali mesmo eles oferecem rituais de
limpeza com custo adicional não incluído.)
Para respeitar os costumes da comunidade, é importante que você saiba que não é permitido tirar fotos dentro da igreja ou
na praça principal quando houver eventos religiosos, e não usar chapéu ou bonés dentro da igreja.

Voltamos a San Cristóbal e terminamos no centro da cidade.
Você terá que se transferir para o seu hotel por conta própria.

Acomodação em San Cristóbal

Día 5 - Parque Nacional das Lagoas de Montebello - Cachoeiras El Chiflón - Tour compartilhado
Tour de serviço compartilhado. Hora de partida: 07:30 da manhã. Comprimento tour: 13 horas

Iremos ao seu hotel em San Cristóbal para buscá-lo para iniciar a jornada até as cachoeiras de Chiflón, na chegada você
percorrerá uma distância de 1 km subindo escadas, até chegar à impressionante cachoeira Velo de Novia. Neste centro de
ecoturismo é oferecida a atividade de tirolesa (não incluída), se você quiser realizar a atividade deve pagar o custo ali mesmo.
Vamos nos mudar para o Parque Nacional Lagunas de Montebello, lá você terá tempo para comer (não incluído), visitará 3 a
4 lagoas e uma delas é chamada de lagoa internacional porque metade do lago está no território do México e a outra metade
está em território guatemalteco. Na lagoa Pojoj, é oferecido um passeio de jangadas rústicas (não incluído), se você deseja
realizar a atividade deve pagar o custo ali mesmo. No final do passeio, retornaremos ao seu hotel em San Cristóbal de las
Casas.

Acomodação em San Cristóbal

Día 6 - San Cristóbal de las Casas - Aeroporto Int. Angel Albino Corzo - Transferência de partida
Serviço de transfer do hotel em San Cristóbal de las Casas ao aeroporto internacional Ángel Albino Corzo de Tuxtla
Gutiérrez.

O horário de saída será 4 horas antes do horário de saída do voo. Lembre-se de que você deve comparecer ao aeroporto 2
horas antes para despachar sua bagagem.
A operadora irá até o alojamento onde está hospedado em San Cristóbal, para iniciar o traslado.

Fim da viagem
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