
Rota da tequila A partir de

$867
Mínimo 2 pessoas para reservar
Opera todos os dias / tour de serviço compartilhado
Partida de Guadalajara

Descubra a origem da bebida nacional por excelência, explore suas destilarias, admire sua paisagem de agave declarada
Patrimônio Natural da Humanidade pela UNESCO, conheça a Cidade Mágica de Tequila, Jalisco.
Experimente a sensação de se perder entre os campos de agave azul, perceba o agave cozido e experimente o sabor da
tequila nas destilarias artesanais mais representativas do México.

* 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.

ITINERÁRIO
09: 30hrs Saída em seu hotel ou residência particular até o ponto de partida do ônibus.
10h00 - Início do passeio.
11h00 - Primeira parada nos campos de agave azul.
12h00 - Visita à destilaria artesanal e explicação do processo de produção da tequila (cozimento, fermentação e destilação).
13h - Degustação de tequila
14h00 - Tempo livre para comer e conhecer a Cidade Mágica da Tequila
16h30 - Retorno aos pontos centrais de Guadalajara (Centro Histórico, Minerva, Expo Guadalajara) *
18h - Fim do passeio

* Itinerário provisório: algumas atividades podem variar.

https://www.syctravel.com/condicoes-gerais-de-servico


SERVIÇOS
A operadora irá buscá-lo no seu hotel, por se tratar de um serviço compartilhado, podendo haver variações mínimas nos
horários de saída, dependendo do trânsito e das condições climáticas.

Horário de saída: 09:30
Horário de retorno: 18:00 pm
Dias de operação: Todos os dias
Devolução (área Expo, Minerva, Centro Histórico)

Inclui:
* Transporte terrestre
* Ônibus
* Degustação de tequila
* Entrada para destilaria artesanal
* Seguro de viagem a bordo da unidade

Não inclui:
* Comida
* Bebida
* Gorjeta

Recomendações:
Calçado confortável, chapéu ou boné, óculos de sol, câmera
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