DIFERENTES VISÕES, DIFERENTES CULTURAS. NÓS SABEMOS ONDE FICA O EXÓTICO DE CADA PARTE DO MUNDO.

Cancun – Hotel Xcaret Arte
7 dias / 6 noites
Saídas: diárias

31 anos de experiência e qualidade!
O Hotel Xcaret Arté é uma exclusiva experiência Só Adultos (jovens adultos a partir de 16 anos) com 900 suítes
inspiradas em artistas locais e nacionais, e um conceito que fará da hotelaria uma amostra sensível da riqueza artística

e a sustentabilidade do México.
1º Dia – ... / Cancun
Chegada a Cancun, recepção e traslado em serviço compartilhado com hóspedas dos hotéis Xcaret. Acomodação por 6 noites,
com sistema exclusivo All-Fun Inclusive®, marca registrada dos Hoteles Xcaret e que inclui:
•

9 experiências gastronômicas a cargo do melhor Coletivo Culinário do país formado por verdadeiros artistas do sabor.

•

11 Bares que oferecem oferece uma mixologia contemporânea e magnífica.

•

Acesso incluído e ilimitado aos parques e passeios do Grupo Xcaret (parques e passeios Xcaret, Xel-Há, Xplor, Xplor
Fuego, Xenses, Xoximilco, Xavage e Xenotes).

•

Traslado incluído aeroporto-hotel-aeroporto em serviço compartilhado para hóspedes dos Hoteles Xcaret.

•

As categorias Junior Suites, Master Suites e Presidencial incluem traslado aeroporto-hotel-aeroporto em serviço
privado. As categorias Master e Presidenciais devem ser orçadas conosco.

•

Traslado incluído hotel-parques/passeios-hotel em serviço compartilhado para hóspedes dos Hoteles Xcaret.

•

Alimentos e bebidas em parques/passeios (dependendo do plano de alimentos de cada parque e passeio – única
exceção é Xenses, o menor parque que não possui restaurante, mas que está localizado no Destino Xcaret).

Adicional ao All-Fun Inclusive, o Hotel Xcaret Arte integra 5 oficinas artísticas únidas e lúdicas como parte da experiência dos
nossos hóspedes:
•

Oficina de Culinária Vegana,

•

Oficina de Tecido,

•

Oficina de Cerâmica,

•

Oficina de Dança

•

Oficina de Pintura.
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2º ao 6º Dia – Cancun
Dias livres para atividades independentes. Hospedagem.
7º Dia – Cancun / ...
Hospedagem até às 12h00. Em horário oportuno traslado ao aeroporto e fim dos nossos serviços.

Período: 07/01 a 28/02
IMPORTANTE: Valores válidos apenas para reservas de 07 a 14/01/22
Hotel

Duração

Hotel Xcaret Arte

6 noites

Regime de
alimentação

Tipo de Acomodação

Valor por pessoa, em
quarto duplo US$

Suite Garden

2.607,00

Suite River Adultos

3.024,00

Swing Up Ocean Front Adultos

3.524,00

Junior Ocean Front Adultos

4.024,00

All Fun Inclusive

OBS: Todos os preços publicados devem ser previamente consultados, pois estão sujeitos à
disponibilidade e alteração sem aviso prévio. Os preços são de referência e POR PESSOA em Dólar
Americano. Não incluem IRRF. Consulte-nos.

*Promoção válida para reservas até 14 de Janeiro de 2022.
O que inclui:
- 6 (seis) noites de hospedagem;
- Pacote de refeição no sistema All-Fun Inclusive®, marca registrada dos Hoteles Xcaret, que inclui:
. Acesso incluído e ilimitado aos parques e passeios do Grupo Xcaret (parques Xcaret, Xel-Há, Xplor, Xplor Fuego, Xenses,
Xoximilco e Xavage, e passeios Xenotes e Xichén), considerando passeios já incluídos as zonas arqueológicas de Chichén Itzá,
Tulum e Cobá.
. Traslado incluído aeroporto-hotel-aeroporto em serviço compartilhado para hóspedes dos Hoteles Xcaret.
. As categorias Junior Suite, Junior Suite SPA, Junior Suite Adults, Master Suite Family, Presidencial Master Suite Family e
Presidencial Master Suite Adults incluem traslado aeroporto-hotel-aeroporto em serviço privado. . Traslado incluído hotelparques/passeios-hotel em serviço compartilhado para hóspedes dos Hoteles Xcaret.
. Alimentos e bebidas em parques/passeios (dependendo do regime de alimentos de cada parque e passeio – única exceção é
Xenses).
O que não inclui:
- Imposto IRRF;
- Seguro viagem;
- Passagem aérea
- Passaportes e vistos consulares;
- Taxas de embarque, combustível, segurança e governamentais;
- Alimentação e bebidas (exceto refeições mencionadas como incluídas);
- Passeios opcionais ou sugeridos;
- Extra de ordem pessoal como telefonemas, lavanderia, gorjetas em geral e etc;
- O que não estiver especificado como incluído.
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Informações Gerais:
Formas de Pagamento
· Para solicitação de reserva, deverá ser efetuado depósito da entrada no valor de 30% do pacote. Esse deverá ser
feito em R$ (reais) convertido pelo câmbio do dia;
· Após a terceira (3ª) alteração no roteiro, será cobrado um sinal de reserva no valor de US$ 300.
· Após a confirmação da reserva, o valor total poderá ser pago à vista, financiados em cartão de crédito (Mastercard,
Visa ou Dinners) ou em cheques pré-datados (pessoa física), ambos sujeitos a aprovação de crédito.
* Entrada de 30% (trinta por cento) à vista em depósito.
Saldo em até 05 (cinco) parcelas iguais no cheque pré-datado ou cartão de crédito (Mastercard, Visa ou Diners).
Para cartão Amex, cartões corporativos ou emitidos no exterior – somente à vista.
Quando o recebimento for feito com menos de 30 dias antes do embarque:
* Entrada de 40% (quarenta por cento) à vista em depósito
Saldo em até 03 (três) parcelas iguais no cartão de crédito (Mastercard, Visa ou Diners).
· Todas as formas de pagamento deverão ser pagas em reais convertidas ao câmbio do dia;
· Caso o cliente decida cancelar o pacote, será retido 50% do valor da entrada para despesas e custos operacionais
considerando a cláusula de cancelamento/alteração/transferência de serviços - pelo cliente do Contrato de
Intermediação de Serviços Turísticos da Raidho Tour Operator.
· Estas condições podem ser substituídas ou complementadas conforme o contrato de intermediação de serviços
turísticos que será apresentado na solicitação da reserva;
· Consulte-nos sobre Dados Bancários e outras formas de pagamento.
Dados bancários
Banco Itaú - Ag 0399 / Cc 36 538 -6
Banco do Brasil - Ag 4328-1 / Cc 690862-4
CNPJ -64.521.354/0001-64
Raidho Turismo Viagens Ltda
Observações Importantes
- Verifique Condições Gerais de cobertura do Seguro de Viagem GTA FULL incluído no pacote clicando aqui
- Passageiros com outra nacionalidade (que não brasileira), deverão entrar em contato com as Embaixadas dos
países envolvidos no roteiro, para averiguar a necessidade de visto ou outra documentação específica;
- O passageiro é inteiramente responsável pela obtenção dos documentos necessários para a viagem;
- O passaporte deverá ter amplo espaço para os carimbos e/ou selos que serão colocados pelos oficias de imigração
dos países a serem visitados, sob pena de ser impedido de embarcar na apresentação no aeroporto;
- É de responsabilidade exclusiva do passageiro a conferência de sua documentação. O nome a ser impresso na
passagem aérea deverá estar em perfeita adequação ao nome constante no passaporte;
- Para viagens de menores de 18 anos, quando realizadas sem a companhia de um ou ambos os pais, exige-se a
apresentação de autorização de viagem dos pais com firma reconhecida. Para maiores informações, consulte o site
da Polícia Federal;
- As saídas dos passeios estão sujeitos à alteração de acordo com variações climáticas ou operacionais;
- O receptivo local reserva-se o direito de alterar a ordem do itinerário quando necessário;
- Valores não válidos para período de datas comemorativas, feriados, feiras, eventos e congressos internacionais;
- Acomodação em Triplo: apartamento duplo + cama extra, cama dobrável ou sofá-cama;
Todos os preços e formas de pagamento expressos neste documento estão sujeitos a alterações sem prévio aviso
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DOCUMENTOS
IMPORTANTES
(para brasileiros)

Passaporte

Visto

Certificado Internacional de
Vacina contra Febre Amarela

MÉXICO

✓

O passaporte deve ter validade mínima de 6 (seis) meses
a contar a partir da data de retorno ao Brasil



Brasileiro não precisa de visto para uma permanência de
até 90 dias no México


*Caso seu voo ao México tenha conexões ou escalas,
verifique a exigência do certificado no país em que for a
parada.

✓

Segurança Covid
✓ - obrigatório

Necessário preenchimento de formulário de saúde
https://afac.hostingerapp.com

 - não obrigatório
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