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Translado chegada aeroporto no dia 06

Translado troca de hotéis Cancun e Playa 

Translado Playa - aeroporto no dia 13 

Jantar boas vindas com 1 bebida por pessoa

Kit boas vindas com lembracinhas especiais, kit

adaptador, bolsa e copinho de tequila

Passeios do roteiro abaixo, bem como tudo que

inclui em cada passeio

Hospedagem de 3 noites no hotel Mex Hoteles

em Cancún com café da manhã

Hospedagem em Playa del carmen por 4 noites

no hotel Antera ou Ahava (à confirmar devido ao

numero de pessoas na excursão) sem café

Voucher de café da manhã por pessoa no valor

de 30 dolares 

Assessoria 24 horas antes e durante da viagem

Assessoria para contratação de vôos 

Assessoria para contratação de seguro viagem 

Guias Tio Nenê em todos os passeios

Degustações surpresas de comidas e bebidas

mexicana ao longo da excursão 

O que inclui? 
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Isla Mujeres com passeio de Catamara incluindo:

transporte ida e volta desde o hotel, snorkel em

alto mar, equipamentos esterelizados, parada

para almoço, parada na ilha para conhecer por

cerca de 1 hora, open bar. 

Chichen Itza: Visita as ruínas com guia oficial do

parque, entrada no cenote Suytun, entrada no

cenote Oxman, almoço tipo buffet, transporte

ida e volta 

Xcaret: Entrada no parque e suas atividades, uso

de armários e equipamentos para snorkel, show

noturno da cultura maia, transporte ida e volta

Tulum: passeio à Tulum com cenote Secreto e

cenote Dos Ojos, com almoço e 1 bebida por

pessoa, entrada nos cenotes, guia, transporte

ida e volta. 

Cozumel el cielo: transporte de barco ida e volta

até Cozumel, almoço tipo buffet, parada em El

cielo, equipamentos de snorkel, open bar, acesso

ao clube de praia Playa Mia com almoço e

bebidas.

Passeios Inclusos
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Fotografias profissionais e video

Jantares durante a estadia

Café da manhã em playa (mas cada

pessoa ganhará um voucher de 30 usd)

 Aéreo ida e volta

 Seguro de viagem

O que não inclui? 
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Valores

Valores no duplo: U$1.089,00 

por adulto com tudo que está incluso acima

As primeiras pessoas que fecharem na

modalide 1 de pagamento, ganharão 100

dolares de desconto

 

Valores no single: U$1.050,00

por pessoa 

As primeiras pessoas que fecharem na

modalide 1 de pagamento, ganharão 100

dolares de desconto 

 

Valor no triplo: U$938,00

As primeiras pessoas que fecharem na

modalide 1 de pagamento, ganharão 100

dolares de desconto 
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Modalidades

de pagamento

MODALIDADE 1:

Entrada de 15% via pix e o restante

pago na chegada, em Cancun, em

moeda dólares americanos

 

MODALIDADE 2:

Pagamento à vista com dólar de

turismo do dia de acordo com nosso

sistema

 

MODALIDADE 3:

Parcelado em até 10x com 6% de taxa

no cartão, com o dolar de turismo do

dia de acordo com nosso sistema.


