
08 dias | 07 noites

Cidade da Guatemala, Atitlan, Antigua, El Remate

*O Festival das Pipas, prevista para o 2º dia do roteiro, ocorre no dia 
1 de novembro. Conforme a data de saída a ordem do roteiro pode 

ser modificada.

Cultura e Tradição na Guatemala



Dia 1 | Cidade da Guatemala 

Chegada ao Aeroporto Internacional da Cidade da Guatemala. Traslado ao hotel, chegada, 

check-in e hospedagem.

Dia 2 | Cidade da Guatemala – Santiago Sacatepequez – Lago Atitlan

Café da manhã no hotel e check out. Traslado para Santiago Sacatepequez, para presenciar as 

tradições do dia 1º de novembro, Dia de Todos os Santos, onde as famílias homenageiam seus 

entes queridos que partiram. A experiência inclui visitar o cemitério e vivenciar o Festival das 

Pipas, onde se vê milhares de grandes pipas como homenagem aos mortos. Além da tradicional 

visita ao cemitério, o dia é marcado pelo jantar de fiambre, o prato tradicional do Dia de Todos 

os Santos, feito e comido apenas uma vez por ano, é servido frio e contém uma mistura de 

queijo, carne, ovos e vegetais curados em vinagre. Após, traslado ao Lago Atitlan, com suas 

águas cristalinas vigiadas por três vulcões majestosos e adormecidos. Chegada, check in e 

hospedagem.

Dia 3 | Lago Atitlan

Café da manhã no hotel. Saída para visita às Aldeias de San Juan e Santiago. Em San Juan, é 

possível observar tecelões indígenas misturando corantes naturais de plantas e flores cultivadas 

localmente e, em seguida, ver as mulheres usarem um tear para criar tecidos, fio por fio 

colorido. De lá, é possível observar uma oficina de pintores antes de embarcar no barco a 

Santiago. Após o almoço, segue em direção a casa de Maximón, o santo folclórico maia. Um 

xamã pode estar realizando um ritual para um local no altar iluminado por velas de Maximón. 

Em seguida, visita a igreja para aprender sobre a história da cidade e explore o mercado. 

Retorno ao hotel e hospedagem.

Dia 4 | Lago Atitlan - Antigua

Café da manhã no hotel e check out. Traslado para Antigua, um dos destinos mais idílicos do 

mundo, com arquitetura colonial espanhola cuidadosamente restaurada, parques bem 

cuidados, hotéis elegantes, excelente cozinha internacional e um horizonte formado por três 

vulcões espetaculares. Chegada, check in e tarde livre. Hospedagem.

Roteiro



Dia 5 | Antigua

Café da manhã no hotel. Saída para passeio a pé pela manhã, para explorar a história cultural, 

arquitetônica e social da Antigua colonial, podendo ver os bastidores de algumas das igrejas 

ricamente decoradas, ruínas da era colonial espanhola e o túmulo do primeiro santo 

guatemalteco, com entrada para a Catedral de San Jose e as igrejas de San Francisco el Grande e 

La Merced. Retorno ao hotel. À tarde, saída para tour do café, em direção a cidade de San 

Miguel Escobar, nos arredores de Antigua. Em San Miguel, encontro com guia de De La Gente 

(DLG), uma organização sem fins lucrativos que trabalha para apoiar pequenos produtores de 

café independentes e promover uma agricultura ambientalmente responsável na Guatemala. 

Visita a algumas das famílias apoiadas por esta organização. Possibilidade de trabalhar lado a 

lado com os cafeicultores enquanto ajuda a colher, fazer a polpa, fermentar, lavar, secar, 

debulhar, classificar o café (dependendo da estação); assar o café e moer em uma pedra de 

amolar antes de provar a bebida. O passeio inclui um almoço tradicional preparado e servido 

em uma casa de família. Retorno ao hotel e hospedagem.

Dia 6 | Antigua – Flores – El Remate

Café da manhã no hotel e check out. Traslado ao aeroporto da Cidade da Guatemala para 

embarque no voo para Flores. Chegada e traslado ao hotel em El Remate. Saída para passeio a 

Yaxhá e Topoxte. A aventura inclui uma subida ao Templo 216 (37 metros / 121 pés), 

proporcionando um panorama de 360 graus do dossel da floresta tropical, pirâmides próximas e 

dois lagos cintilantes. É possível explorar a área menos visitada do local antes de embarcar em 

um barco para visitar as pequenas ruínas da ilha em Topoxte. Conforme o sol se põe atrás deste 

local pós-clássico, os templos e estruturas densamente envoltos atraem sua imaginação de 

volta a uma era passada. Após, desfrute de um drink e saboreie o pôr do sol. Retorno ao hotel e 

hospedagem.

Dia 7 | El Remte – Tikal – El Remate

Café da manhã no hotel. Saída para visita ao Parque Nacional Tikal com guia arqueológico, onde 

cerca de 3.000 estruturas antigas se erguem do chão da floresta tropical, podendo desfrutar das 

vistas e sons de pássaros e animais tropicais, incluindo bugios e macacos-aranha, que vivem ali. 

Passeio pela cidade, passando por locais como a majestosa Grande Plaza e seu Templo da 

Jaguar (44 metros / 144 pés), Templo das Máscaras (38m / 125 pés), o Acrópole e muito mais. 

Almoço em um restaurante local (Incluído). Após, possibilidade de visitar o museu no centro de 

visitantes. Retorno ao hotel e hospedagem.

Roteiro



Dia 8 | El Remate – Flores – Cidade da Guatemala

Café da manhã no hotel e check out. Traslado ao aeroporto de Flores para embarque em voo 

para Cidade da Guatemala e conexão com o voo de retorno. 

Roteiro

• 07 noites de hospedagem;

• Café da manhã diário;

• Refeições mencionadas no itinerário;

• Passeios e atividades mencionadas;

• Traslados conforme itinerário;

• Voos domésticos mencionados;

• Kit de viagem Mercatur Premium.

• Passagens aéreas internacionais;

• Assistência viagem;

• Taxas aeroportuárias;

• Despesas com documentação;

• Vistos consulares e passaporte;

• Excesso de bagagem;

• Antecipação na hora de chegada (early check in);

• Prorrogação no horário de saída (late check out);

• Refeições e bebidas não mencionadas;

• Passeios e excursões sugeridas e/ou opcionais;

• Entradas aos locais de visitação durante os passeios e excursões sugeridas e/ou opcionais;

• Extras de caráter pessoal como: lavanderia, telefonemas, bebidas, alimentação extra, 

gorjetas e tudo que não estiver mencionado como incluído no roteiro.

O programa inclui

O programa NÃO inclui



Observações:

Cidade Hotel

Cidade da Guatemala Hotel La Inmaculada

Atitlan Hotel Atitlan - Standard Room

Antigua Meson Panza Verde - Master Suite

El Remate Hotel  La Lancha - Rainforest Junior Suite

Duplo 3125

Valores com base em duas pessoas viajando juntas. Valores e lugares sujeitos a 

disponibilidades e alterações. Consulte-nos sobre outros tipos de tours, itinerários, datas, 

categorias de hotéis e valores.  Valor não inclui IRRF,  fornecido no ato da reserva.

Formas de pagamento: 
30% do valor total + taxas em geral – Em até 5x s/ juros nos cartões de crédito (Visa, 
Mastercard, Amex e Elo).

• Valores vigentes para viagens realizadas até dezembro 2021, com base em duas pessoas 

viajando juntas;

• Caso não haja disponibilidade nos hotéis citados, realizaremos nova cotação com opções 

similares;

• É de responsabilidade do viajante possuir a documentação adequada conforme destino de 

viagem (passaporte/identidade, conforme exigências do país, vistos de entrada e 

permanência, vacinas necessárias e assistências de viagem obrigatórias).

• Recomenda-se sempre apresentar o certificado internacional contra a Febre Amarela.

Hotel previsto (ou similar)

Valores em dólares, por pessoa, a partir de:


