
Yaxchilan e Bonampak A partir de

$1,702
Mínimo 1 pessoas para reservar
Opera todos os dias / Tour compartilhado
Partida de Palenque

Passaremos para buscá-lo no saguão de seu hotel às 5h30, iniciaremos o trajeto de uma hora e meia por estrada até chegar
ao restaurante onde tomaremos o café da manhã tipo bufê, logo continuaremos até a fronteira em do lado mexicano, lá
pegaremos um barco pelo rio Usumacinta e navegaremos rio abaixo por 45 minutos para chegar a Yaxchilán onde terão uma
visita de 2 horas.
Eles retornarão 1 hora no mesmo barco até a fronteira para o almoço.
Continuaremos para a zona arqueológica de Bonampak, a visita será de 45 min, 8 km antes de chegar ao local, trocaremos
de veículo, pois os lacandones têm unidades próprias para nos transportar, após a visita, finalmente transferimos para o hotel
em Palenque em um horário estimado 08:00 p.m.

* 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
O operador turístico irá buscá-lo em seu hotel, pois é um serviço compartilhado, podendo haver variações de minutos nos
horários de embarque, dependendo do tráfego e das condições climáticas.

Horário de partida: 05h30
Horário de retorno: 20h00
Duração do passeio: 14.5 horas
Dias de operação: Todos os dias

Inclui:

* Transporte terrestre
* Transporte de barco
* Buffet de café da manhã no caminho e comida (sem bebidas)
* Taxas de entrada para sítios arqueológicos
* Seguro a bordo da unidade
* Impostos

Não inclui:

* Guia
* Bebidas
* Pontas

Recomendações
Camisa ou blusa de manga curta, calça ou bermuda, sapatos confortáveis (sem salto), mochila, chapéu ou boné de sol,
repelente e protetor solar
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