
Celestun e flamingos cor-de-rosa A partir de

$4,000
Mínimo de 2 pessoas para reservar
Dias de funcionamento: todos os dias / Visita de serviço partilhada
Partida de Mérida

Iremos buscá-lo ao seu hotel para iniciar o nosso passeio e desfrutar deste dia em Celestun.
Celestun é uma aldeia piscatória localizada a oeste de Mérida, a cerca de uma hora de distância. Está localizado dentro da
Reserva da Biosfera da Ria Celestun, um local de alimentação para o flamingo rosa que se encontra em abundância em
alguns meses do ano no estuário que corre paralelamente ao mar no Golfo do México. A riqueza dos manguezais
recuperados faz desta reserva um lugar sem igual e especial, e pode também deliciar-se com a sua deliciosa gastronomia
local.

* 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.

Hora de partida: 9:00h
Horário de regresso: 17:00 h
Duração do passeio: 8 horas
Recolha: Lobby do Hotel.

Inclui: 
* Transporte terrestre
* Passeio de barco
* serviço de guia inglês/espanhol
* Taxas de entrada
* Impostos
* Seguro de viagem

Não incluído:
* Refeições
* Gratuities
* Actividades não mencionadas no itinerário.

Recomendações:
Trazer protector solar, roupa, fato de banho e toalha.
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