Maias, selva e vulcões
10 dias de viagem. 8 noites em hotéis de 3*, passeios a pé e de barco, visita guiada a Tikal.

Testemunho
Luisa M
- 18/07/2019 18:57:46
Queria agradecer o profissionalismo e simpatia que acompanharam toda a viagem à Guatemala.
Pela segunda vez, viajei com o meu filho e convosco sem nunca me sentir abandonada, em perigo ou
preocupada com qualquer programação.
O programa foi bastante variado com tempo de recuperar folgo suficiente entre atividades.
Antígua é uma boa base para estar mais tempo e regressar a cada volta.
Choveu, efetivamente nos primeiros dias mas até aí foi sempre depois de regressarmos ao hotel e antes de
jantar até neste ponto a organização está de parabéns.
Visitar Guatemala cidade no Domingo foi uma boa opção apesar de nessa altura já estarmos mais em modo
regresso do que apreciadores da cidade.
O voo de regresso fez-nos aterrar em El Salvador, podia ser interessante acrescentar este destino no programa
já que a paragem parece obrigatória.

DESTINO
Descrição

Guatemala.

TIPO
Cultural, Navegação,
Descoberta, .

DURAÇÃO
10 dias

A Guatemala é um país fascinante. Disso não resta dúvida. Para aqueles que não dispõem de muito
tempo para o conhecer, elaboramos um itinerário que permite ver o que é verdadeiramente imperdível.
Numa viagem bastante compacta conseguimos desvendar a magia de uma terra e de uma gente que
tecem há séculos uma paisagem natural e humana deslumbrante.

DIFICULDADE
Nivel 1

CONFORTO
Nivel 3

Itinerário detalhado - Legenda (P: Pequeno almoço A: Almoço J: Jantar)
Dia
1

Itinerário
Voo cidade de origem - Cidade de Guatemala - Antigua

Alojamento
Hotel

Refeições
-

2

Antigua city tour

Hotel

P

3

Antígua - Chichicastenango - Panajachel

Hotel

P

4

Navegação no Lago Atitlan - Panajachel

Hotel

P

5

Panajachel - Antigua

Hotel

P

6

Vulcão Pacaya

Hotel

P

7

Antígua - Cidade da Guatemala e voo para Flores

Hotel

P

8

Parque Nacional de Tikal - Flores

Hotel

P - Piquenique

9

Voo Flores - cidade de origem

-

P

10

Chegada à cidade de origem

-

-

Dia-a-Dia
1: Voo cidade de origem - Cidade de Guatemala - Antigua
O dia de hoje é passado em voo. Não há voos diretos entre Portugal e a Guatemala, por isso faremos escala numa cidade europeia
ou americana.
Chegada e transporte para a cidade de Antígua (1 hora de distância aprox).
Alojamento em hotel.
Nota importante:
Uma vez que voaremos para oeste, é previsível que a hora de chegada seja ainda durante o dia 1 de viagem. Se por algum motivo o
voo chegar já no dia 2 de viagem, o viajante poderá equacionar partir um dia antes, acrescentando uma noite extra em Antígua (por
conta do cliente).
2: Antigua city tour
Pequeno-almoço no hotel e à hora marcada (que deverá ser pelas 9h30), encontro com o guia e início do city tour na cidade de
Antígua.
Hoje iremos visitar uma das cidades mais antigas do continente americano, fundada pelos espanhóis no ano de 1543 a cidade foi
classificada pela UNESCO como património da Humanidade, devido ao seu rico património edificado, que contempla as suas
igrejas, os conventos, as ruas e edifícios antigos, que dão à cidade um charme e personalidade muito própria.
Da parte da tarde, visitaremos as aldeias de Santo António de Aguas Calientes e São Filipe de Jesus, a primeira, famosa pelas suas
cerâmicas e tecidos.
Ao fim da tarde, regresso ao hotel em Antígua.
3: Antígua - Chichicastenango - Panajachel
Depois do pequeno-almoço partiremos para Chichicastenango.
Os dias de mercado em Chichicastenango são às terças-feiras e domingos e faremos uma visita acompanhados por um guia local.
Visitar este mercado é uma experiência incrível, o colorido do mercado, a disparidade de produtos como máscaras de madeira,
frutas e legumes, tecidos e as mais variadas peças de cerâmicas transportam-nos para um mercado de estilo medieval sublinhado
pela língua Quiche dos comerciantes. Também poderá saborear a comida local e contemplar as inúmeras flores que se encontram à
venda nas bancadas. Essas flores são compradas pelos crentes para oferecerem a Deus na igreja que se encontra nas imediações.
Este mercado é uma experiência única.
Depois do almoço partiremos numa viagem de cerca de três horas que nos levará até Panajachel, uma das portas de entrada do

Lago Atitlan. Este lago é considerado por muitos como uma das paisagens naturais mais bonitas do mundo.
4: Navegação no Lago Atitlan - Panajachel
Entre as 8.00-830 saímos do hotel fazendo uma pequena caminhada até ao embarcadouro para navegar no lago Atitlan em lancha e
teremos uma vista panorâmica da aldeia de São Pedro e visita à aldeia de São Marcos e baía de São Tiago; estas são três das doze
aldeias existentes nas margens do lago, todos elas, locais de grande beleza natural e de grande importância antropológica, quer seja
pelas suas tradições, quer pelo seu artesanato.
Também visitaremos a igreja e confraria de Maximon.
Regresso a Panajachel e noite em hotel.
5: Panajachel - Antigua
Manhã livre.
Às 15h encontro no hotel para seguirem para Antígua, numa viagem com duração de 3h30 aproximadamente.
Chegada, check-in no hotel e tempo livre.
6: Vulcão Pacaya
Por volta das 6am (o pequeno-almoço será lunch-box), o transporte estará à sua espera para uma viagem de cerca de uma hora até
à base do Pacaya. Este é um dos vulcões com maior atividade na região de Antígua. A subida, que poderemos classificar de fácil,
faz-se por carreiros de pé posto. Em dias de céu limpo poderemos observar os vulcões que se encontram nas proximidades,
nomeadamente o Fogo, o Água e o Acatenango. A caminhada, no seu total, durará de três a quatro horas dependendo do tempo
passado junto de um dos cones secundários do vulcão.
Uma vez chegados à base tomaremos o transporte que nos levará de novo até Antígua.
Resto da tarde livre para explorar a cidade.
Alojamento em Antígua.
7: Antígua - Cidade da Guatemala e voo para Flores
Manhã livre.
À hora marcada sairemos para o aeroporto internacional da cidade da Guatemala para tomarmos o voo com destino a Flores.
Flores é uma pequena ilha no Lago Petén Itza. Uma ponte liga a vila à cidade de Santa Elena e San Benito. Todo este conjunto é
genericamente conhecido por Flores.
Noite em hotel.
8: Parque Nacional de Tikal - Flores
Pela manhã sairemos para o Parque Nacional de Tikal.
Tikal foi um dos maiores centros populacionais e culturais da civilização maia. O nome «Tikal» quer dizer «Lugar de Vozes» ou
«Lugar de Línguas» na língua maia. Estudiosos estimam que, no seu auge, a cidade teria uma população entre 100.000 e 200.000
habitantes. Foi abandonada no Séc. D.C.
O sítio apresenta centenas de construções antigas significativas, das quais apenas uma fração foi cientificamente escavada em
décadas de trabalho de arqueologia. Os edifícios sobreviventes mais proeminentes incluem seis grandes pirâmides de plataformas
(ou estágios) que apoiam templos nos seus topos. Elas foram numeradas geograficamente pelos primeiros exploradores, e foram
construídas no período mais recente, entre o século VII e o início do século IX .
Depois do almoço, tomado no sítio arqueológico, regressaremos a Flores.
Tempo livre e noite em hotel nas Flores.
Nota: o almoço incluído no programa é sem bebidas..
9: Voo Flores - cidade de origem
À hora marcada teremos o transporte para o aeroporto para embarque no voo doméstico Flores - Cidade de Guatemala e voo com
destino à cidade de origem (ambos os voos: doméstico e internacional, são adquiridos por conta do viajante - não estão incluídos
no valor do programa terra).
Noite a bordo.
Caso pretenda realizar a extensão a Belize, ida para o Belize e check-in no hotel e tempo livre.
10: Chegada à cidade de origem
Chegada à cidade de origem e fim dos serviços da Papa-Léguas.

Datas de partida & Preços do programa de terra

05/10/2019 - € 1.295
01/11/2019 - € 1.295
14/11/2019 - € 1.535
07/12/2019 - € 1.295
Preço do Voo desde: € 950,00

Extensões
- Preço: €

Suplementos
Suplemento quarto individual 3*: € 250,00
Suplemento hotel 4 estrelas: € 250,00
Suplemento quarto individual hotel 4*: € 290,00

Notas
Nota 1: As informações contidas neste dossier, terão de ser tomadas, única e exclusivamente a título informativo, estando sujeitas
a possíveis variações.
A PAPA-LÉGUAS declina toda a responsabilidade por qualquer circunstância derivada de uma interpretação errónea da
informação acima descriminada.
Nota 2: GMT/UTC -5 ()
Nota 3: http://www.numbeo.com/cost-of-living/

Inclui
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Transferes aeroporto - hotel - aeroporto (veja as condições particulares);
Transportes colectivos em Antigua, Panajachel, Chichicastenango;
Motoristas profissionais durante todo o itinerário;
Voo Guatemala - Flores;
Guias locais em Antigua, Vulcão de Pacaya, Chichicastenango, ruínas arqueológicas de Tikal;
Alojamento em hotéis de classe turística em quarto duplo;
Refeições de acordo com o itinerário;
Almoço sem bebidas em Tikal;
Seguro e assistência em viagem.

Exclui
•
•
•
•
•
•

Voos internacionais;
Todos os extras pessoais (bebidas, lavandaria, etc.);
Todas as atividades e visitas opcionais;
Qualquer tipo de gratificação;
Imposto de 3 USD por pessoa, cobrado à saída da Guatemala;
Qualquer item não mencionado como incluído;

Equipamento
Informe-se acerca das condições climatéricas. Como regra geral, é imperativo que leve o essencial para reduzir o peso do seu saco
de viagem.
Cabeça:
• Chapéu-de-sol
• Óculos de sol

Tronco:
• T-shirts
• Forro polar
• Impermeável leve ou corta-vento
Pernas:
• Calças para uso nas cidades e visitas
Pés:
• Sapatos desportivos ou sapatos de caminhada leves ou sandálias para uso nas cidades e visitas
• Meias
Saco maleável ou trolley de 50 a 70 litros. Será conveniente que o seu equipamento seja acondicionado num saco maleável, que
facilita o seu manuseamento e transporte. Mas poderá levar um trolley médio.
•
•
•
•
•

Roupas de viagem
Estojo de higiene**
Bolsa de documentos e dinheiro (com apoio no pescoço)
Pequeno cadeado para trancar o saco de viagem
Fato de banho

Mochila de dia de cerca de 30 Litros com cobertura impermeável.
•
•
•
•

Cantil com capacidade para 1,5L ou 2 cantis de 7,5 cl
Kit básico de primeiros-socorros
Máquina fotográfica
**Estojo de higiene: material de banho; protetor solar; protetor labial; toalhetes; repelente de insetos (depende da altura do
ano); lenços de papel.

Documentação
Cidadãos da Comunidade Europeia não necessitam de visto para viagens de turismo.
É necessário passaporte válido ( com uma validade mínima de 6 meses da data de saída do país). Na entrada do país, as
autoridades normalmente validam um visto de 90 dias, o número 90 será escrito no carimbo a aplicar no seu passaporte.

Condições Particulares
Upgrade
Esta viagem tem a possibilidade de um upgrade para hoteis de 4*. Esse upgrade significa que os serviços prestados em regime
colectivo nos transportes e nas visitas passará a ser feito em privado, com a excepção da visita a Tikal que se mantèm em
colectivo.
Para esta viagem necessita de ter um passaporte em vigor, com uma validade mínima de 6 meses a partir da data de saída do país
visitado.
Transferes
O Viajante que não adquira os voos à Papa-Léguas, pode não ter assegurado os transferes de chegada e partida caso os seus voos
não sejam exatamente iguais aos voos reservados para o grupo.
Se o Viajante optar por reservar à Papa-Léguas os transferes para os voos por si comprados, implica o pagamento adicional dos
mesmos que variam consoante o país de destino e o programa efetuado.
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