
Viagem de um dia descobrir Sisal A partir de

$3,800
Mínimo 2 pessoas para reservar
Dias de funcionamento: todos os dias / Tour de serviço compartilhado
Partida de Mérida

O operador irá buscá-lo em seu hotel onde você está hospedado para iniciar a viagem a Sisal. Viva a experiência e descubra
o Sisal connosco durante um dia inteiro, relaxe e deixe-se mimar, desfrute do passeio e dos serviços que temos para si. Tudo
isso em contato com a natureza, a bordo de mototáxi ou de bicicleta até o manguezal. Pegaremos um caiaque ou barcaça,
entraremos na reserva e você poderá desfrutar da flora e fauna.
Mais tarde, convidamo-lo a provar as iguarias que o mar nos oferece com uma deliciosa refeição, e depois relaxar sob uma
palapa na praia, onde poderá apreciar o pôr-do-sol.

* 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 saída: 09h00
Horário de retorno: 17h00
Pick-up: No seu hotel

Inclui:
* Transporte terrestre
* Guias certificados
* Guias temáticos
* Bicicleta ou moto táxi
* Caiaque ou barcaça
* Coletes salva-vidas
* Almoço
* Frutas e água purificada
* Maleta de primeiros socorros
* Ingressos
* Impostos
* Seguro de viagem

Não inclui:
* Beber
* Dica

recomendações
Roupas e sapatos confortáveis, chapéu ou boné, óculos de sol, câmera, protetor solar.
Traga roupa de banho e toalhas
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