
 

 

PACOTES REGULARES 

 

CANCUN 

 

 

VIVA ESTA EXPERIÊNCIA 

Cancún é um dos principais destinos turísticos do mundo quando se 

pensa em praias. Bastaria andar por alguns metros de suas areias finas 

em perfeita harmonia com o mar azul-turquesa para ser conquistado 

pelo lugar, mas a verdade é que Cancún vai muito além das praias. É 

um destino completo, e isso a torna impressionante. É diversão sem 

fim. Seja durante o dia, à tarde ou lá pelas altas horas da madrugada, 

sempre há o que fazer e um pouco mais para conhecer. Um paraíso 

natural, histórico e muito bem estruturado para oferecer em poucos 

quilômetros uma variedade incomparável de oportunidades. Conheça, 

com o Melhores Destinos, esse pedaço do México, na terra dos 

mariachis. 

Cancún tem muitas opções, seja para casais em lua de mel, seja para 

jovens querendo curtir a noite, ou para famílias em férias. 

 



 

 

 

SERVIÇOS 

Pacote Inclui: 

- Bilhete aéreo em classe econômica desde Porto Alegre; 

- Traslados de chegada e saída em Cancun; 

- 07 noites de hospedagem. 

 

Pacote Não Inclui: 

- Gastos de natureza pessoal, extras nos hotéis, documentos; 

- Passeios opcionais e qualquer outro serviço que não esteja citado como incluído no 

roteiro. 

 

Hotéis 
Referenciais 

Alimentação 
Duplo / 
Triplo 

Fiesta Americana 
Cancun Villas 

Sem Café da 
Manhã 

USD 
1.233,00 

Krystal Cancun Café da Manhã 
USD 

1.447,00 

Oasis Palm All Inclusive 
USD 

1.635,94 

 

 

Taxas de Embarque 

USD 110,00 

 

Seguro Viagem (opcional) GTA para até 10 dias 

Plano Bronze: R$ 309,00 por pessoa 

Plano Euro Max (até 75 anos): R$ 463,00 por pessoa 

Plano Euro Max (a partir de 76 anos): R$ 644,50 por pessoa 

 

 

https://www.fiestamericana.com/fiesta-americana-cancun-villas
https://www.fiestamericana.com/fiesta-americana-cancun-villas
https://pt.krystal-cancun.com/
https://oasishoteles.com/es/hoteles/oasis-palm
https://www.gtaassist.com.br/sitev2/planos/produtos_detalhes.asp?planoId=4951
https://www.gtaassist.com.br/sitev2/planos/produtos_detalhes.asp?planoId=4893
https://www.gtaassist.com.br/sitev2/planos/produtos_detalhes.asp?planoId=4893


 

 

 

 

Passeios Valor por pessoa 

Tulum Express USD 80,00 

Ventura Park USD 90,00 

Tulum & Coba USD 110,00 

Coco Bongo Cancún (Domingo a Quinta-feira) USD 110,00 

Isla Mujeres com Caribbean USD 120,00 

Coco Bongo Cancún (Sexta-feira e Sábado) USD 120,00 

Sailing Isla Mujeres USD 120,00  

Encontro com os Golfinhos USD 140,00 

Xenotes* USD 150,00 

Noites de Kukulkán USD 160,00 

Chinchen Itza USD 170,00 

Dolphin Swin Adverture USD 160,00 

 

 

 

Formas de Pagamento 

Cartão de Crédito: entrada de 20% (Dinheiro) + 10 parcelas sem juros. 

Boleto: entrada de 20% (Dinheiro) + 10 parcelas sem juros. Sendo que todas as 

parcelas deverão ser pagas antes da data do embarque. 

 

Observações Importantes: 

Devido a constante variação dos bilhetes aéreos, os valores acima são referências e 

estão sujeitos à alteração, bem como confirmação de disponibilidade para os hotéis e 

serviços mencionados. O Período da viagem é em baixa temporada! Consulte período 

de baixa temporada. Cambio dessa cotação R$ 5,76 sujeito a alteração. 

 


