
Visita guiada ao Monte Alban A partir de

$639
Mínimo 1 pessoa para reservar
Funciona às segundas, terças, quintas e sábados / Visita de Serviço Partilhado
Partida de Oaxaca de Juárez

Passaremos para buscá-lo em seu hotel para começar o passeio pelo Monte Albán, é o grande centro urbano construído pela
cultura zapoteca. É a zona arqueológica mais importante de Oaxaca, foi nomeada pela UNESCO como Patrimônio Cultural
da Humanidade junto com a cidade de Oaxaca em 11 de dezembro de 1987.
Seus principais edifícios: A Grande Praça, Quadra de Bola, Sistema II, Los Danzantes, Edifício "J", Edifício Central G, H, I, O
Palácio, Plataforma Sul, Sistema 7 Venados e Tumba número 7. A Grande Praça tem 200 metros comprimento por 200
metros de largura, então as saliências rochosas tiveram que ser cortadas e alguns buracos preenchidos.

Ao explorá-lo em 6 de janeiro de 1932, o arqueólogo mexicano Dr. Alfonso Caso, encontrou um túmulo com uma rica
quantidade de oferendas, consideradas um grande tesouro arqueológico, que estão expostas no Museu Regional de Oaxaca.
A planta do túmulo tem uma base retangular, composta por uma ante-sala e uma câmara com cobertura de abóbada
angular. É um dos poucos que foram encontrados, embora já deteriorado mas com as suas oferendas intactas.

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

CONDIÇÕES
Se você cancela 8 dias ou mais na data de início de sua turnê terá uma despesa de taxa de cancelamento de 10% do total
tours reservados.
Se você cancelada menos de 8 dias a partir da data de sua turnê a carga será para a carga total da viagem contratada.
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 ao seu hotel, uma vez que este é um serviço partilhado, podendo haver variações nos
horários de recolha, dependendo do tráfego e das condições meteorológicas.

Hora de partida: 09:00 hrs
Hora de regresso: 12:30 hrs
Funciona às segundas, terças, quintas e sábados.

Inclui:
* Transporte em veículo com A/C.
* Guia bilingue.
* Admissão em Monte Alban.
* Seguro de viagem a bordo da unidade.

Não incluído
* Alimentos e bebidas
* Dicas

Recomendações:
Vestuário e calçado confortável, repelente de insectos e protector solar amigo do ambiente, boné ou chapéu.
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