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GUATEMALA 

11 dias e 10 noites 
 
 
 

ITINERÁRIO 
Cidade da Guatemala – Chichicastenango – Lago Atitlan – Panajachel – Antigua – Flores – Tikal – 
Biotopo del Quetzal – Semuc Champey – Copan – Quirigua 

 
DIA 1: CHEGADA À CIDADE DA GUATEMALA ( -- / -- / -- ) 
 
Chegada à Cidade da Guatemala. Transfere até ao hotel para a primeira noite de estadia. 

 
DIA 2: CHICHICASTENANGO ( PA / -- / -- ) 
 
De manhã partimos para Chichicastenango. À chegada, visita ao mercado vibrante da 
Igreja de Santo Tomas. Tarde livre para poder explorar a cidade ao seu ritmo e fazer 
compras se assim desejar. 
 

DIA 3: LAGO ATITLAN, PANAJACHEL & ANTIGUA ( PA / -- / -- ) 
 
Partimos para o Lago Atitlan com uma breve paragem na aldeia de Panajachel. 
Continuamos viagem até Antigua onde visitaremos os locais de interesse: igrejas, 
conventos, mosteiros e outros edifícios coloniais. Regresso à Cidade da Guatemala ao 
final da tarde. 
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DIA 4: FLORES ( PA / -- / -- ) 
 
De manhã cedo embarque no voo para Flores. À chegada, transfere para o local 
arqueológico de Ceibal para uma visita. Depois de almoço, transfere de regresso a Flores 
ou Tikal até ao hotel. 
 

DIA 5: TIKAL ( PA / -- / -- ) 
 
Visita a Tikal. De tarde, voo de regresso à Cidade da Guatemala e transfere para o hotel. 

 
DIA 6: BIOTOPO DEL QUETZAL ( PA / -- / -- ) 
 
De manhã, viagem de carro pelos estados de El Progresso, Baja Verapaz e Alta Verapaz 
para chegar ao Biotopo del Quetzal, que foi criado para porteger o Quetzal, o pássaro 
natural da região que se encontra em vias de extinção. Devido à sua localização e área 
florestal, o ligar apresenta variadas formas de fauna e flora, onde se podem encontrar 
espécies desde beija-flores até Orioles (Corrupião –de-Baltimore). De seguida, visita a 
Orquigonia, uma reserva natural dedicada à conservação de orquídeas. Ao fim da tarde, 
seguimos até Coban para o hotel onde passaremos a noite. 
 

DIA 7: SEMUC CHAMPEY ( PA / -- / -- ) 
 
De manha, visita a Semuc Champey para visitar este monumento natural que consiste 
numa ponte natural de calcário de 300m, por onde passa o rio Cahabon. Acima da ponte 
existem sete lagoas escalonadas de água turquesa. De tarde, regresso a Coban até ao 
hotel onde passaremos a noite. 

 
DIA 8: COPAN ( PA / -- / -- ) 
 
De manhã, viagem de carro até à fronteira com as Honduras. Depois de tratar das 
formalidades fronteiriças, viagem até Copan, um dos mais fascinantes locais de ruínas 
Mayas. Aqui teremos tempo para explorar e apreciar a beleza dos templos majestosos, 
incluíndo um campo de jogo. 
 

DIA 9: QUIRIGUA ( PA / -- / -- ) 
 
Depois do pequeno-almoço, regressamos à Guatemala para visitar o local arqueológico 
de Quirigua. De tarde, seguimos viagem até Rio Dulce para a nossa estadia durante a 
noite. 
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DIA 10: LIVINGSTON & CASTILLO DE SAN FILIPE ( PA / -- / -- )  
 
De manhã, juntamo-nos à excursão até Livingston e ao Castillo de San Felipe. 
Depois do almoço regresso à Cidade da Guatemala. 
 

DIA 11: REGRESSO ( PA / -- / -- )  
 
Transfere de regresso 
 
________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SERVIÇOS INCLUÍDOS: 
 
Alojamento com pequeno-almoço incluído 
Transporte de acordo com o programa 
Todas as entradas mencionadas no programa 
Gorjetas para staff de hotel 
 
SERVIÇOS NÃO INCLUÍDOS: 
 
Refeições 
Gorjetas aos guias, condutores e staff de limpeza 
Sobretaxa de combustível em voos domésticos 
Despesas pessoais como: bebidas, telefonemas, lavandaria, etc. 
Taxa de segurança de aeroporto doméstico ($1 por pessoa) 

 


