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O melhor da Guatemala com Belize 

10 Dias / 9 Noites  

Saída: Sábado 

30 anos de experiência e qualidade! 

Cidades históricas, ruínas maias, vulcões por todos os lados, paisagens naturais exuberantes e muita cultura são as 
principais atrações da Guatemala. Berço da civilização maia, o país é cheio de segredos à serem desvendados e muitas 
paisagens incríveis ainda reclusas. 
  
1° Dia – Sábado - .../ Guatemala 
Chegada, recepção e traslado ao hotel. Hospedagem. 
 
2° Dia – Domingo - Guatemala / Chichicastnango / Lago Atitlán 
Após café da manhã, saída para o Altiplano da Guatemala com destino ao povoado de Chichicastenango, visitaremos um 
dos mais famosos mercados da América Latina. Neste dia, teremos uma experiência étnica, onde realizaremos em 
companhia das mulheres locais um workshop de milho, o alimento básico da Guatemala. Após visita, continuaremos 
rumo ao lago Atitlán, do qual Huxley disse que era o mais belo do mundo. Hospedagem. 
 
3º Dia – 2ª feira – Lago Atitlán / San Juan La Laguna / Santiago Atitlán / Lago Atitlán 
Após café da manhã, saída para visita a duas aldeias das doze que cercam esse belo lago. Conheceremos o povoado 
Tzutuhil de San Juan La Laguna, caracterizada pela harmonia que seus habitantes convivem com a natureza e a cultura. 
Após visita, saída para Santiago Atitlán, um povoado habitado por indígenas Tzutuhiles que vivem da pesca e do 
artesanato, embora sejam mais conhecidos como adoradores de um deus maya-católico que chamam de Maximón. 
Hospedagem. 
 
4º Dia – 3ª feira – Lago Atitlán / Iximché / La Antigua 
Após café da manhã, saída para a cidade de La Antigua. No caminho, visita ao sítio arqueológico de Iximché, antiga 
capital maya do reino Cakchiquel. Chegada em La Antígua e visita à cidade colonial declarada Patrimônio da Humanidade. 
Visita a Catedral, Igreja La Merced, Praça Central e suas principais ruas e monumentos. Hospedagem. 
 
5º Dia – 4ª feira – La Antigua 
Café da manhã. Dia livre para descobrir por conta própria, os encantos da cidade, caminhando pelas ruas de pedra, 
apreciando os estilos arquitetônicos de outrora que nos transportam ao século XVII ou descansando nas instalações do 
hotel. Como atividade opcional, pela manhã, recomendamos realizar uma excursão ao Vulcão Pacaya. Hospedagem. 
 
6º Dia – 5ª feira – La Antigua / Peten 
Café da manhã. Manhã livre para descansar, desfrutar das instalações do hotel. Na parte da tarde, traslado ao Aeroporto 
da Cidade da Guatemala para pegar o voo regular até Flores. Recepção e traslado ao hotel. Hospedagem. 
 
7º Dia – 6ª feira – Peten / Tikal / Peten 
Café da manhã. Visita à cidade de Tikal, a joia do Mundo Maya clássico. Almoço campestre dentro do recinto arqueológico. 
Resto da tarde livre, para desfrutar de um passeio pela ilha de Flores, acompanhado de uma relaxante vista do lago 
Petén Itzá. Hospedagem. 
 
 

DIFERENTES VISÕES, DIFERENTES CULTURAS.  NÓS SABEMOS ONDE FICA O EXÓTICO DE CADA PARTE DO MUNDO. 
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8º Dia – Sábado – Peten / Belize / Cayo San Pedro 
Após café da manhã, traslado ao aeroporto de Flores para o voo com destino à cidade de Belize e conectar com o voo 
para o caribe de Belize. Chegada a Cayo San Pedro, ilha que sobressai por suas paradisíacas praias e seu ambiente 
musical afro-caribenho. Traslado ao hotel. Hospedagem. 
 
9º Dia – Domingo – Cayo San Pedro 
Café da manhã. Dia livre para desfrutar desta ilha tropical e cheia de cores, com suas praias e arrecifes de coral, um dos 
mais inexplorados do mundo. Hospedagem. 
 
10º Dia – 2ª feira – Cayo San Pedro / Belize / ... 
Café da manhã. Na hora indicada, traslado ao aeroporto para pegar o voo de retorno à cidade de Belize e assim conectar 
com o voo internacional. Fim dos nossos serviços. 
 
 
 

 

OPÇÃO 1 

Cidade Hotel Categoria 

Guatemala Barceló Primeira 

Lago Atitlán Villa Santa Catarina Primeira 

La Antigua Villa Colonial Primeira 

Péten Villa Maya Primeira 

Cayo San Pedro * Remon’s Village Primeira 

Validade 
Por pessoa em US$ 

Quarto Duplo 

Por pessoa em US$ 

Quarto Triplo 

Por pessoa em US$ 

Quarto Individual 
 

5Abr a 19Dez’21 2.185 2.054 2.940 

 
 

OPÇÃO 2 

Cidade Hotel Categoria 

Guatemala Westin Camino Real Primeira Superior 

Lago Atitlán Porta del Lago Primeira Superior 

La Antigua Camino Real Antigua Primeira Superior 

Péten Camino Real Tikal Primeira Superior 

Cayo San Pedro * Victoria House Primeira Superior 

Validade 
Por pessoa em US$ 

Quarto Duplo 
Por pessoa em US$ 

Quarto Triplo 

Por pessoa em US$ 
Quarto Individual 

 

5Abr a 19Dez’21 2.343 2.212 3.263 

 

 

Serviços opcionais 

Valor por pessoa em US$ 

Suplemento para roteiro privativo (mínimo 2 pessoas) - apartamento Duplo 360 
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.  
* Não há quartos triplos em Cayo San Pedro. 

 

 

O que inclui: 
- 9 noites de Hospedagem nos hotéis indicados ou similar. 
- Café da manhã tipo americano ou Box breakfast quando necessário. Hotel Victoria House: Café da manhã continental. 
- 1 Almoço no estilo piquenique sem Bebidas; 
- Entradas aos locais visitados. 
- Acompanhamento de guias falando espanhol até a cidade de Péten; 
- Transporte realizados em carro ou ônibus com ar condicionado em serviço regular. 
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- Traslado de chegada e saída em Caio San Pedro sem assistência em serviço regular; 
- Lancha na visita de San Juan La Laguna e Santiago Atitlán. 
- Passagem aérea em classe econômica nos trechos Guatemala / Flores e Flores / Belize / Cayo San Pedro / Belize a ser 
emitido pelo fornecedor local; 
- Taxa no aeroporto Guatemala cidade “La Aurora”, em voo local. 
- Gorjetas e taxas locais. 

- Seguro viagem GTA FULL válido por 10 (dez) dias – Coberturas e valores válidos para passageiros com até 64 anos de 
idade. Acima disso, favor nos consultar sobre diferença de preços e/ou redução de cobertura. 

 

O que não inclui: 
- Imposto de IRRF; 
- 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; 
- Early Check in e Late Check out; 
- Extra de ordem pessoal como telefonemas, lavanderia, gorjetas em geral e etc; 
- Suplementos de Natal e Reveillon (obrigatórios); 
- O que não estiver especificado como incluído. 
 

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 Diners) ou em cheques pré-datados (pessoa física), ambos sujeitos a aprovação de crédito.  
 

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 R$ (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.  
 

Observações Importantes: 
- 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;  
  
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) 

GUATEMALA BELIZE 

                

         PASSAPORTE 
 

 

  

Válido por pelo menos 6 meses da 

data de retorno ao Brasil 

  

Válido por pelo menos 6 meses da 

data de retorno ao Brasil 

VISTO        

CERTIFICADO 

INTERNACIONAL DE VACINA 
CONTRA FEBRE AMARELA 

   

 
Deve ser providenciada no prazo 

mínimo de até 10 (dez) dias antes do 

embarque 
 

     - obrigatório |  - não obrigatório 

 


