
Zona arqueológica de Calakmul e Balamkú A partir de

$3,910
Mínimo 2 pessoas para reservar
Opera todos os dias / tour de serviço compartilhado
Partida de San Francisco de Campeche

Iremos para seu hotel na cidade de San Francisco de Campeche para iniciar nosso passeio, visitaremos Calakmul um sítio
arqueológico maia pré-hispânico, que está localizado na biosfera de mesmo nome, é um cenário natural espetacular de mais
mais de 1.000.000 de hectares de extensão, o que a torna a segunda maior área natural protegida do México.
Continuando com o passeio visitaremos Balamkú, a zona arqueológica ao estilo de Petén está dentro da área de selva onde
você pode desfrutar da natureza enquanto viaja, é composta por duas praças, onde foi encontrado o friso que coroava um
palácio chamado Casa dos Quatro Reis, em referência aos quatro personagens que aparecem nele. Ao finalizaremos
traslado ao hotel.

* 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 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 partida: 05:00 horas
Duração do passeio: 15 horas
Dias de operação: todos os dias

Inclui:

* Transporte terrestre
* Ingressos para os lugares
* Lancheira
* Refeição
* Waters
* Guia
* Seguro de viagem a bordo da unidade

Não inclui:

* Bebidas
* Pontas

Recomendações:

Roupas e sapatos confortáveis, chapéu ou boné, óculos de sol, câmera fotográfica, protetor solar.
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