Isla Mujeres - Cancun, México.

Extensão

Cancun
5 noites

DIA 1 – CANCUN
Chegada a Cancun, cidade localizada na Península
de Yucatán, no Estado de Quintana Roo, México.
Cancun é um dos principais destinos turísticos
do Caribe, com lindas praias, ótimos shoppings e
boas opções de compras, deliciosos restaurantes
e vida noturna agitada. Recepção e traslado do
aeroporto de Cancun até o hotel. Chegada e hospedagem no hotel. Nota importante: O atendimento deste serviço é realizado por nossa equipe
local exclusiva, falando português.
DIA 2 – CANCUN
Café da manhã no hotel. Saída para visita
panorâmica à cidade, conhecendo os principais
pontos turísticos de Cancun. A cidade se destaca
pelo mar incrivelmente azul e pela grande
diversidade de atrações que agradam a todas
as idades. O lugar surpreende pelos hotéis
superequipados e pela ótima estrutura turística. Basta escolher como você quer aproveitar a
sua viagem: curtindo praias, gastronomia, compras, diversão ou vida noturna. Restante da
tarde livre para desfrutar o que o hotel oferece.
Hospedagem com regime ALL INCLUSIVE.
DIA 3 – CANCUN
Café da manhã no hotel e dia livre. Aproveite
o dia e faça um passeio a Chichén Itzá (NÃO
INCLUSO), considerado pela Unesco patrimônio
histórico por ser um dos maiores centros arqueológicos da cultura Maia. O espaço está situado
no centro da Península de Yucatán, dividido em
duas cidades, onde você poderá apreciar a impressionante Pirâmide de Kukulcan, o Templo dos
Guerreiros, o observatório e o Cenote Sagrado.
Hospedagem com regime ALL INCLUSIVE.
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DIA 4 – CANCUN
Café da manhã no hotel e dia livre. Aproveite o dia e vá
ao Xcaret (NÃO INCLUSO), um parque eco arqueológico.
Lá você poderá desfrutar de um maravilhoso rio subterrâneo com mais de 500 metros de extensão, mergulhar em lagoas e canais, visitar o jardim botânico, o
aquário e um viveiro de aves silvestres. Você também
terá a oportunidade de andar a cavalo, nadar com
golfinhos e mergulhar com equipamento. O parque
oferece uma grande infraestrutura com restaurantes
e lanchonetes. Não perca também o show noturno
desse parque. Hospedagem com regime ALL INCLUSIVE.
DIA 5 – CANCUN
Café da manhã no hotel e dia livre. Neste dia, vá
conhecer Isla Mujeres, localizada a aproximadamente
45 minutos de barco de Cancun. Esta pequena ilha de
pescadores já foi refúgio de piratas. Este passeio é muito
animado e com uma equipe de recreação que faz desta
travessia uma grande festa. Na ilha, há várias opções
como curtir o sol em uma praia particular, mergulhar
em seus arredores e visitar o centro do vilarejo.
Hospedagem com regime ALL INCLUSIVE.
DIA 6 – CANCUN – BRASIL
Café da manhã no hotel. Em horário apropriado, traslado,
SEM ASSISTENTE, do hotel até o aeroporto de Cancun
para embarque em voo com destino ao Brasil, realizado
por nossa equipe local e fim dos nossos serviços.

Hotéis Previstos ou Similares
Cidade
Cancun

Hotel
Fiesta Condesa Americana

CAT
TS

CATEGORIA: T - Turística; TS - Turística Superior; P - Primeira;
PS - Primeira Superior; L - Luxo.
* Acomodação nos hotéis acima ou similares. Existem outras
opções de hotéis para este tour, consulte a lista completa de
hotéis na página 7 deste catálogo.

