
DIA 01 – 16/JUL – SEX - BRASIL / SÃO PAULO
Apresentação no aeroporto de sua preferência 
para procedimentos de embarque em voo regular 
com destino a Guarulhos - São Paulo. Em Guarulhos, 
apresentação no balcão da Copa para procedimentos 
de embarque em voo regular com destino a cidade 
do Panamá.

DIA 02 – 17/JUL – SAB – SÃO PAULO / PANAMÁ / 
CANCUN
A saída de nosso voo se dará nas primeiras horas 
deste dia e faremos um voo diurno com escala na 
cidade do Panamá. Após algumas horas, reembarque 
em voo regular com destino a Cancun. Pelo fuso 
horário, a chegada está prevista para o final desta 
tarde. Desembarque, recepção e traslado ao hotel 
previamente reservado. Jantar e pernoite.

DIA 03 - 18/JUL – DOM – CANCUN - TULUM &
XEL-HÁ
Regime All Inclusive no hotel. Pela manhã e em 
horário apropriado, saída para visita a Tulum, que é 
uma cidade na costa das Caraíbas da Península de 
Yucatám, no México, ao sul de Cancun. É conhecida 
pelas praias belíssimas de azul turquesa e ruínas 
bem-preservadas de uma antiga cidade portuária 
maia. O edifício principal é uma grande estrutura 
em pedra denominada El Castillo (castelo), situada 
num penhasco montanhoso sobre a praia de areia 
branca e o mar turquesa. Junto às ruínas encontra-
se o Parque Nacional Tulum, uma área costeira com 
mangais e cenotes (poços naturais de calcário). 
Depois desta visita seguiremos a Xel-Há, que é um 
parque ecológico situado no estado de Quintana Roo, 
México. É caracterizado por uma calheta na qual a 
água dum rio se une ao Mar do Caribe, formando um 
espaço apropriado para a convivência de 70 espécies 
marinhas e de água doce. Por esta razão Xel-Há é 
conhecido como o maior aquário natural do mundo. 
Visitaremos a um incrível parque aquático com 
inúmeras atividades náuticas como mergulho, rio 
lento etc. Almoço incluído neste complexo. Traslado 
no final da tarde ao hotel para Jantar e pernoite.

DIA 04 - 19/JUL – SEG – CANCUN – ISLA MUJERES
Regime All Inclusive no hotel. Pela manhã e em 
horário apropriado, saída para o porto ao norte da 
cidade de Cancun, onde embarcaremos em um 
catamarã para um passeio pelo mar do caribe e suas 
magnificas águas. Teremos oportunidade de fazer um 
mergulho em águas claríssimas até chegarmos a ilha 
das Mulheres. Em um complexo local, teremos um 
almoço em estilo buffet e uma praia muito agradável 
para nadar e muita diversão. Retorno de barco ao 
continente e traslado ao hotel para Jantar e pernoite. 

DIA 05 - 20/JUL – TER – CANCUN – PARQUE XENSES
Regime All Inclusive no hotel. Pela manhã e em 
horário apropriado, saída ao um incrível parque, o 
Xenses, um Parque com mais de 15 atividades que 
o levarão a uma fantástica viagem por terra, ar e 
água para reativar os seus sentidos e despertar quem 
ainda não conhece. Uma experiência repleta de 
desafios para sua mente, explore suas sensações e 
tome consciência de tudo que seu corpo pode sentir; 
só então você se tornará um Xensei, um mestre 
dos sentidos. Com aventuras que irão desafiar sua 
mente e despertar sua imaginação, desafiando sua 
percepção em cenários reais e imaginários, que farão 
você viver uma experiência única. No começo da 
tarde, retorno ao hotel para desfrutar as atividades 
do hotel.

DIA 06 - 21/JUL – QUA – CANCUN – CHICHEN ITZA 
E CENOTES
Regime All Inclusive no hotel. Pela manhã e em horário 
apropriado, saída a Chichén Itza é um complexo 
mundialmente conhecido, considerada uma das 
novas 7 Maravilhas do Mundo. A cultura maia foi 
estabelecida entre 700 AC e 900 DC. Edifícios como 
a Pirâmide de Kukulcán, o Templo dos Guerreiros e a 
Quadra de Baile foram projetados sob a influência 
da raça tolteca. Os toltecas são originários do centro 
do México, uma das teorias que existe é que os 
toltecas invadiram Chichen-Itza, impondo seu estilo 
aos novos costumes de ruínas maias de uma cultura 
pré-colombiana. A enorme pirâmide com degraus é 
conhecida como El Castillo e domina a cidade antiga 
de 6,5 quilómetros quadrados, que prosperou de 
600 d.C. até ao século XIII. As esculturas gráficas 
de pedra sobreviveram nas estruturas, como no 
campo de jogo de bola, no Templo dos Guerreiros e na 
Parede das Caveiras. Os espetáculos de som e luz à 
noite iluminam a geometria sofisticada dos edifícios. 
Almoço incluído neste passeio. Poderemos nadar no 
Cenote local que é incrível. No final da tarde, traslado 
de volta ao hotel para Jantar e pernoite.

DIA 07 – 22/JUL – QUI - CANCUN
Regime All Inclusive no hotel. Dias livres e dedicados 
a desfrutar de nosso Resort, de sua magnifica praia, 
e suas inúmeras atividades e esportes, com regime 
All inclusive.

DIA 08 - 23/JUL – SEX - CANCUN
Regime All Inclusive no hotel. Dias livres e dedicados 
a desfrutar de nosso Resort, de sua magnifica praia, 
e suas inúmeras atividades e esportes, com regime 
All inclusive.

DIA 09 – 24/JUL – SAB - CANCUN / BRASIL
Café da manhã no hotel. Manhã livre para 
ultimas atividades, e fecharmos as malas. Em 
horário apropriado, traslado ao aeroporto para 
procedimentos de embarque de volta ao Brasil. Noite 
a bordo.

DIA 10 – 25/JUL – DOM - SÃO PAULO – BRASIL
Após desembarque e últimas compras no Duty Free. 
Em seguida, apresentação no balcão da Cia nacional 
para embarque e retorno a sua cidade.
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Maiores informações e vendas:

Nossos serviços incluem: Parte Aéreas - voando AeroMéxico

Notas:
Saída garantida de guia desde o Brasil, para com mínimo de 10 passageiros inscritos.

Hotel confirmado ao grupo

Preços por pessoa em dólares americanos – parte terrestre

Nossos preços NÃO incluem:
* Passagem aérea oferecida à parte na rota São Paulo / Cancun /

São Paulo, com ou sem escalas e suas respectivas taxas, oferecida a 
parte.

* Passagem doméstica desde / para a sua cidade de origem ao 
aeroporto de São Paulo;

* Alimentação de qualquer natureza não mencionada em nossa 
programação;

* Bebidas durante as refeições incluídas em nosso roteiro (fora dos 
dias de All Inclusive), bem como telefonemas, gorjetas a maleteiros 
nos aeroportos, lavanderia e outros itens de consumo pessoal;

* Nenhum item que não esteja absolutamente mencionado como 
incluído;

Grand Tours Operadora
www.grandtoursoperadora.tur.br

55 (34) 3255.1212
benjamin@grandtoursoperadora.tur.br

Quádruplo Triplo Duplo Forma de pagamento

US$ 1.646,00 US$ 1.664,00 US$ 1.700,00 Preço normal. Entrada mínima de 25% e saldo em até 9X por meio de cartão de 
crédito de pessoa física

US$ 1.483,00 US$ 1.502,00 US$ 1.538,00
Preço com desconto especial para pagamento à vista, por meio de TED, à taxa 
cambial do dia de pagto. Nesta opção não aceitamos cheque, boleto, cartão de 

débito ou de crédito.

Traslado de chegada e saída em Cancun com assistência de guia 
local em português;

7 noites de hospedagem no Resort de Cancun com taxas, 
impostos e regime All inclusive;

Passeios com veículo e guia exclusivo local em português, sendo:

Tour de dia inteiro a Tulum e Xel-Há com almoço e guia local para 
assistência;

Tour de dia inteiro a Isla Mujeres com almoço, passeio de 
Catamarã e guia local para assistência;

Tour de dia inteiro a Chichén Itza com almoço, e guia local para 
assistência;

Tour de meio dia ao Parque Xenses com guia local para assistência;

Kit de viagem com dicas personalizadas, etiquetas de bagagem e 
porta dólar e porta documentos;

Saída garantida para mínimo de 2 pessoas. Acompanhamento de 
líder de grupo desde o Brasil para mínimo de 15 passageiros no 
grupo.

Gorjetas aos maleteiros nos hotéis;

Seguro Coris MAX de US$ 60.000,00, seguro de cancelamento 
Plus Reason de até US$ 1.500.00 e de Covid, até US$ 10.000,00 
por pessoa até 60 anos de idade. Consulte suplemento válido para 
idade maior que esta.

Cidade Hotel Datas Categoria
Cancun Hotel Blue Bay Grand Esmeralda All inclusive 17 a 25 de julho de 2021 5 *****

Consulte nossas tarifas promocionais.

AM 051 16JUL Guarulhos / Cidade do 
México 15:30 | 06:55

AM 356 17JUL Cidade do México / 
Cancun 10:50 | 11:58

AM 437 24JUL Cancun / Cidade do 
México 15:56 | 18:25

AM 050 24JUL Cidade do México / 
Guarulhos 23:55 | 06:10


