
 

 

CANCÚN COM PANAMÁ – 08 DIAS 

SAÍDA: 20.08 A 27.08.2020 
VOANDO COPA AIRLINES – SAÍDA DE BELO HORIZONTE 

 

1º DIA – 20.08.2020 - BELO HORIZONTE / PANAMÁ / 

CANCÚN – Traslado em ônibus da São José Viagens, com o 

mínimo de 15 pessoas, ao Aeroporto Internacional Tancredo 

Neves - CONFINS, para embarque em voo com destino ao 

Panamá | Cancún. VOO COPA AIRLINES - CM 764 - 20AUG - 

CNF/PTY - 01:25 – 06:21 | CM 316 - 20AUG - PTY/CUN - 

07:38 - 10:26. Chegada em Cancún, recepção e traslado ao 

hotel. Resto do dia livre para atividades independentes. 

Hospedagem. ALL INCLUSIVE. 

2º DIA – 21.08.2020 - CANCÚN – Café da manhã e dia livre 

para aproveitarmos o mar do Caribe e tudo que o hotel e a 

Cidade de Cancún oferecem. ALL INCLUSIVE. 

3º DIA – 22.08.2020 - CANCÚN / (CHICHEN ITZÁ) – Após o 

café da manhã, visita a Chichén Itzá (Pirâmide). Chichén Itzá 

foi uma grande cidade pré-colombiana construída pela 

civilização maia no final do período clássico. O sítio 

arqueológico está localizado no município de Tinum, no 

estado de Yucatán. Chichén Itzá era um polo urbano 

importante dos maias na planície norte no início (600-900) e 

no final (cerca 800-900) do período clássico e também no 

início do período pós-clássico (cerca de 900-1200). O local 

exibe vários estilos arquitetônicos, reminiscentes dos estilos 

vistos no México central. Acreditava-se que a presença de 

estilos desta região era sinal da migração direta ou mesmo 

da conquista do México central, mas a maioria de 

interpretações contemporâneas veem a presença destes 

estilos não maias mais como o resultado da difusão cultural. 

A cidade era um dos maiores centros urbanos dos maias e 

provavelmente foi uma das grandes cidades místicas, ou 

Tollans, referidas na literatura mesoamericana. Chichén Itzá 

pode ter tido a população mais diversa no mundo maia, um 

fator que poderia ter contribuído à variedade de estilos 

arquitetônicos encontrados no local. As ruínas de Chichén 

Itzá são de propriedade federal e a administração do local é 

mantida pelo Instituto Nacional de Antropologia e História 

do México. A terra sob os monumentos era de propriedade 

privada até 29 de março de 2010, quando foi comprada pelo 

estado de Yucatán. Chichén Itzá é um dos sítios 

arqueológicos mais visitados no México; cerca de 1,4 

milhões de turistas visitam as ruínas a cada ano. Retorno ao 

hotel. ALL INCLUSIVE. 

 

4º DIA – 23.08.2020 - CANCÚN / (ISLA MUJERES COM 

ROYAL GARRAFON VIP + ROYAL SWIN) - Após o café da 

manhã, visita a Isla Mujeres com Royal Garrafon VIP + Royal 

Swin. Isla Mujeres é um dos segredos mais bem guardados 

de Quintana Roo. É uma maravilhosa ilha situada no Mar do 

Caribe, considerada um dos destinos que todo mundo deve 

conhecer antes de morrer. Se quiser relaxar, você 

encontrará piscinas panorâmicas, redes e locais para 

descanso. Se o que você busca é aventura e entretenimento, 

esse também é o melhor lugar. As águas tranquilas e os belos 

recifes de corais na região oeste de Isla Mujeres são a 

alternativa perfeita para praticar snorkel ou mergulho, 

mesmo que você seja iniciante. Aproveite também para 

nadar com golfinhos e se aventurar na tirolesa. Você viverá 

uma experiência única em um dos Povos Mágicos do México 

da Isla Mujeres. Retorno ao hotel. Tarde e noite livres. ALL 

INCLUSIVE. 

5º DIA – 24.08.2020 - CANCÚN – Café da manhã e dia livre 

para aproveitarmos o mar do Caribe e tudo que o hotel e a 

Cidade de Cancún oferecem. ALL INCLUSIVE. 

 



6º DIA – 25.08.2020 - CANCÚN / PANAMÁ – Traslado 

hotel/aeroporto para embarque em voo com destino ao 

Panamá. VOO COPA AIRLINES – CM 317 – 25AUG – 

CUN/PTY – 11:30 – 14:10. Chegada, recepção e traslado ao 

hotel. Resto do dia livre para atividades independentes. 

Hospedagem. 

7º DIA – 26.08.2020 - PANAMÁ – Após o café da manhã, city-

tour conhecendo os principais pontos turísticos da Cidade do 

Panamá, com visita ao famoso Canal do Panamá. Retorno ao 

hotel. Tarde e noite livres.  

8º DIA – 27.08.2020 - PANAMÁ / BELO HORIZONTE – Café 

da manhã. Em hora oportuna, traslado ao aeroporto para 

embarque no voo com destino a Belo Horizonte. VOO COPA 

AIRLINES – CM 765 – 27AUG – PTY/CNF – 15:39 – 00:25. 

Chegada e traslado de cortesia em ônibus da São José 

Viagens, com o mínimo de 15 pessoas, do Aeroporto 

Internacional Tancredo Neves – CONFINS |Terminal 

Turístico JK. FIM DE NOSSOS SERVIÇOS. 

 

Serviços incluídos: 

 5 noites em Cancún, do dia 20.08 a 25.08.2020 – 

HOTEL RIU CANCÚN - ALL INCLUSIVE; 

 Passeio a Chichen Itzá (Pirâmide); (*) 

 Passeio a Isla Mujeres com Royal Garrafon VIP + 

Royal Swin; (*) 

 2 noites no Panamá com café da manhã, do dia 

25.08 a 27.08.2020 – HOTEL EL PANAMÁ; 

 City-tour e visita ao Canal do Panamá;   

 Traslados in/out aeroporto;  

 Passagem aérea – COPA AIRLINES COM SAÍDA DE 

BELO HORIZONTE; 

 GUIA BRASILEIRO ACOMPANHANTE COM O 
MÍNIMO DE 15 PESSOAS; 

 TRASLADO DE IDA E VOLTA DE CORTESIA PARA O 
AEROPORTO DE CONFINS EM ÔNIBUS DA SÃO 
JOSÉ VIAGENS, COM O MÍNIMO DE 15 PESSOAS; 

 1 BOLSA DE VIAGEM SÃO JOSÉ VIAGENS. 
 

Serviços excluídos: Tudo o que não estiver devidamente 

especificado como Serviços Incluídos. 

(*) A ordem dos passeios em Cancún poderão ser alterados 

para melhor andamento do roteiro. 

 

Parte Terrestre – FRT OPERADORA: 

Preço por pessoa em DÓLAR: 

APTO DUPLO APTO SINGLE E TRIPLO 

USD 1.380,00 

 

CONSULTAR 

Formas de pagto – PARTE TERRESTRE: 

À vista – 3% de desconto 

A prazo – 10x sem juros nos cartões de crédito. Consultar 

outras formas de pagto. 

 

 

Parte aérea – COPA AIRLINES: 

1 CM 764 20AUG CNFPTY 0125 0621  

2 CM 316 20AUG PTYCUN 0738 1026  

3 CM 317 25AUG CUNPTY 1130 1410  

4 CM 765 27AUG PTYCNF 1539 0025 

Preço por pessoa em DÓLAR, a partir de:  

USD 742,00 e taxa de embarque USD 91,00   
 

Forma de pagto – PARTE AÉREA: Até 06x sem juros nos 

cartões de crédito direto na consolidadora. 

 

Seguro viagem – APRIL: 

Preço por pessoa em DÓLAR: 

USD 45,00 até 70 anos 

 

USD 68,00 a partir de 71 
anos 

Forma de pagto – SEGURO: À vista. 

 

NOTAS: 

 Passaporte: Para viajar é necessário que o 

passaporte tenha no mínimo 06 meses de validade.  

OBS: Caso seu passaporte seja estrangeiro (dupla 

cidadania), é obrigatório o preenchimento do 

formulário online. 

http://www.esta.us/portugues.html e verifique se 

está com selo atualizado. 

 Vacina de Febre Amarela - OBRIGATÓRIO: 

Certifique-se também de ter tomado as vacinas 

exigidas pelos países a serem visitados, 

especialmente a vacina de febre amarela que deve 

ser tomada até 10 dias antes do embarque e que 

tem que ter o carimbo da ANVISA. 

 

OBS.: 

 TARIFAS SUJEITAS A DISPONIBILIDADE E 
ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO; 

 PAGTO COM O CÂMBIO DO DIA; 

 POSSIBILIDADE DE COMPARTIR APTO, PARA 
PESSOAS QUE VIAJAM SOZINHAS; 

 LUGARES LIMITADOS. 
 

 

 

 

 

 

 

 

SÃO JOSÉ VIAGENS | OPERADORA FRT | COPA AIRLINES 

 

RUA GOITACAZES, 333 – LOJA 01 – CENTRO 

BELO HORIZONTE - MINAS GERAIS 

(31) 2519.6900 | 2531.9300 

www.saojoseviagens.com.br 

 

 

 

 


