
Zona arqueológica de Chichén Itzá A partir de

$3,134
Mínimo 2 pessoas para reservar
Dias de funcionamento: todos os dias / Tour de serviço compartilhado
Partida de Mérida

A operadora irá buscá-lo no hotel onde você está hospedado para iniciar a viagem ao sítio arqueológico de Chichén Itzá. Seu
significado em espanhol é "Na Foz do Poço dos Itzaes", que se refere ao cenote sagrado, onde os maias costumavam
realizar sacrifícios humanos em homenagem a seus deuses.
Deixe-se cativar pela admiração do Castelo de Kukulkán, onde ocorre o equinócio e que a cada ano surpreende com sua
espetacular cobra que desce em forma de sombra; Além disso, visite o Cenote Sagrado e a Quadra de Baile.
O patrimônio da dinastia Itza é um dos mais importantes assentamentos arqueológicos do mundo maia.

* 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.

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.

Horário de partida: 09:00
Horário de retorno: 18h00
Duração do passeio: 9:00 horas
Recolha: No seu Hotel.

Inclui:
* Transporte terrestre
* Serviço de guia espanhol / inglês
* Ingressos
* Impostos
* Seguro de viagem

Não inclui:
* Comida
* Pontas
* Atividades não mencionadas no roteiro.

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