
ESCAPADA DE FÉRIAS EM 
CANCUN-MÉXICO  

8 DIAS / 7 NOITES  

 

COM ALL INCLUSIVE + PROGRAMA DE ATIVIDADES 
RECREATIVAS DURANTE O DIA PARA TODA A 
FAMÍLIA E ENTRETENIMENTO NOTURNO NO HOTEL 
GRAND PARK ROYAL LUXURY RESORT com 
OPCIONAIS PARA CHICHEN ITZA, ISLAS MUJERES / 
COZUMEL, X-CARET e muito mais.... 

Para as férias de Janeiro de 2020 

 

27/01 a 04/02/2020 - 9 dias 

AÉREO + TERRESTRE COM 7 NOITES EM HOTEL COM ALL 
INCLUSIVE + GUIA DESDE POA/RS 

  

CANCÚN é o melhor destino de praia no Caribe mexicano, 
cobiçado por americanos, canadenses, russos, brasileiros, 
entre outros, inclusive aqueles que buscam romance - 
tradução possível: espreguiçadeiras acolchoadas, mar azul, 
praias perfeitas, piscinas gigantes, fazer passeios pela 
cidade arredores, andar de jet ski, ir às compras, sair à 
noite e conforto, muito conforto. Isso é o que todo mundo 
gosta e parece que só falta você. Vamos? 

 

PROGRAMAÇÃO DIA A DIA - ROTEIRO » 



 

27/01/20 (1º Dia, SEG) PORTO ALEGRE / PANAMA / 
CANCUN (AÉREO): Apresentação às 04h00 no aeroporto 
internacional Salgado Filho de Porto Alegre/RS para 
preparativos de embarque com destino a Cancun, com 
escala e troca de aeronave no aeroporto da cidade de Lima 
no Peru. Na chegada em Cancun, após tramites 
migratórios e alfandegários, recepção e traslado privado ao 
hotel para 7 noites de hospedagem em apto standard, com 
o sistema tudo incluído - all inclusive (café da manhã, 
almoço e jantar com bebidas nacionais). 

 

28/01/20 (2º Dia, TER) CANCUN - DIA LIVRE: Aproveite o 
café da manhã sem correrias e posteriormente dia 
totalmente livre para atividades pessoais independentes, 
sugerimos aproveitar ou desfrutar da infraestrutura do 
hotel em Cancun, principal destino do Caribe Mexicano. 
Perto das principais atrações deste inigualável paraíso e a 
apenas 20 minutos do centro e do aeroporto internacional. 
O hotel GRAND PARK ROYAL LUXURY RESORT é “o lugar 
perfeito” se o que você procura é localização, atendimento 
de qualidade e um excelente sistema All Inclusive. Todas 
as refeições incluídas com bebidas nacionais e shows 
noturnos. Hospedagem. 

 

29/01/20 (3º Dia, QUA) CANCUN (OPCIONAL X-
CARET): Dia livre, sugerimos visita ao Parque Aquático X-
Caret que é um parque temático, considerado como um 
paraíso sagrado do México. É um lugar maravilhoso cheio 
de cultura e natureza, onde você pode desfrutar de 
incríveis atividades aquáticas, atrações culturais e shows. 



Um espaço repleto de belezas naturais do Mar do Caribe e 
a magia de uma civilização milenar. O lugar perfeito para 
conhecer o melhor do México, sua história e suas 
tradições, onde você e sua família desfrutarão as melhores 
experiências e por fim, à noite, como encerramento da 
jornada assistir à apresentação do melhor de shows 
chamado México Espetacular com mais 300 pessoas em 
cena. Retorno ao Hotel em torno das 22:40h ao Hotel. 
Sistema All Inclusive - todas as refeições incluídas com 
bebidas nacionais e shows noturnos. Hospedagem. 

 

30/01/20 (4º Dia, QUI) CANCUN (OPCIONAL CHICHEN 
ITZA): Dia livre, sugerimos um tour de dia inteiro até o 
sítio arqueológico Maia – Chichet Itza a 240 km da cidade 
de Cancun. Chichen Itza considerada ou eleita umas das 
novas 7 maravilhas do mundo contemporâneo. Chichen 
Itzá foi a capital do povo Maia e por isso é tão importante 
para a história do país. Lá você irá conferir a Pirâmide de 
Kukulkpan, o Cenote Sagrado, o Templo de Chac Mool, 
Templo dos Guerreiros, a Praça das Mil Colunas, o 
Observatório e a Cidade Sagrada de Valladolid onde serão 
servidas as refeições. Retorno a Cancun 17h. Sistema All 
Inclusive - todas as refeições incluídas com bebidas 
nacionais e shows noturnos. Hospedagem. 

 

31/01/20 (5º Dia, SEX) CANCUN (OPCIONAL TULUM e 
PRAIA DEL CARMEN): Dia livre, sugerimos um tour a 
TULUM e PLAYA DEL CARMEM. Tulum, cidade com ruínas 
Maias, ponto de chegada dos espanhóis no descobrimento 
e colonização do México. É a praia mais linda da Riviera 
Maya. Playa del Carmen é uma praia localizada a 50 km de 
Cancun, é a praia preferida dos europeus. Tendo como seu 



principal atrativo a 5ª avenida, que é um excelente centro 
de compras, além dos restaurantes maravilhosos e as 
baladas como a Coco Bongo. O Guia estará à disposição do 
grupo para organizar este passeio que poderá ser de 6h, 
saindo às 07:30h e retornando às 13:30h ou saindo em 
grupo às 14:30h e retornando às 20:30h para o jantar. 
Sistema All Inclusive - todas as refeições incluídas com 
bebidas nacionais e shows noturnos. Hospedagem. 

 

01/02/20 e 02/02/20 (6º Dia, SÁB e 7º Dia DOM) 
CANCUN: Dia livre. Em Cancun não tem espaço para 
monotonia, desde o pôr do sol até o desvanecimento do 
horizonte, e variedades de lugares e coisas para fazer. No 
centro da cidade e no da zona hoteleira, se encontram 
diversos conjuntos comerciais, de diversão, esportes e 
treinamento, que cumpre com os mais variados gostos e 
necessidades dos visitantes, que em poucas vezes deixam 
passar a oportunidade de caminhar sobre o Boulevard 
Kukulcán, a rua principal que une a ilha da zona hoteleira 
com o centro da cidade, na qual se podem, além de 
comprar, apreciar alguns terrenos arqueológicos, 
emoldurados pela tranquilidade do mar de muito longe. 
Lembrando que neste dia podem visitar de forma opcional 
as famosas Ilhas - ISLA MUJERES ou COZUMEL. Sistema 
All Inclusive - todas as refeições incluídas com bebidas 
nacionais e shows noturnos. Hospedagem. 

 

03/02/20 (8º Dia, SEG) CANCÚN / LIMA / PORTO ALEGRE 
(AÉREO): Café da manhã no hotel e posteriormente 
traslado ao Aeroporto (11h30), de Cancun para viagem 
aérea a POA/RS, com escola e troca de aeronave no 
aeroporto da cidade de Lima. Saída de Lima em viagem 



noturna, chegando a POA/RS ao amanhecer do dia 
04/02/20 

 

04/02/20 (9º Dia, TER) PORTO ALEGRE: Chegada prevista 
para as primeiras horas da madrugada, conforme quadro 
de voos. 

 

SERVIÇOS INCLUÍDOS NO PACOTE » 

 
-Passagem aérea, voo regular, classe econômica (bloqueio 
de grupo), voando AVIANCA - POA/LIMA/CANCUN // 
CANCUN/LIMA/POA. 
-Taxas de uso dos aeroportos, taxas governamentais, 
taxas de emissão e impostos municipais e federais e 
franquias de bagagem.  
-7 Noites de hospedagem em Apto. Standard, VISTA MAR, 
em regime All Inclusive no HOTEL GRAND PARK ROYAL 
CANCUN c/bebidas limitadas. 
-Programa de atividades recreativas durante o dia para 
toda a família e entretenimento noturno (ver programação 
da semana) 
-Traslados de chegada e saída com assistência de guia em 
Micro-ônibus ou ônibus de turismo. 
-Guia acompanhante desde Porto Alegre/RS para 16 
pessoas confirmadas e viajando juntas. 
-Bolsa pequena de viagem, porta-dólar, nécessaire e 
etiquetas para a bagagem. 
-Assistência do receptivo local para os passeios opcionais, 
conforme roteiro. 
-Seguro internacional de viagem com cobertura por pessoa 
e por evento. 



SERVIÇOS NÃO INCLUSOS NO PACOTE » 
-Taxas de embarque nacional e internacional, bem como 
passagens na classe executiva ou primeira classe. 
-Refeições, bebidas e outras despesas de caráter pessoais 
não mencionadas como incluídas; 
-Passeios e/ou eventos opcionais que o passageiro opte 
por realizar fora da programação; 
-Gorjetas para carregadores de malas na entrada e saída 
dos hotéis, bem como nos aeroportos; 
-Traslados de chegada e/ou saída em data ou horário 
diferente do grupo. 

 

INVESTIMENTO POR PESSOA, CONFORME ACOMODAÇÃO 
(AÉREO + TERRESTRE) » 

 
EM APTO DUPLO / TRIPLO STD VISTA MAR: R$ 
8.998,00 com taxas aeroportuárias e outras taxas e 
impostos (exceto gorjetas) 
EM APTO INDIVIDUAL (SGL) STD VISTA MAR: R$ 
12.548,00 com taxas aeroportuárias e outras taxas e 
impostos (exceto gorjetas) 
APTO TRIPLO ADULTO mesmo valor em apto duplo e serão 
acomodados/as em 2 camas de casal. 
Bebê de 00 a 02 anos paga somente as taxas e Criança de 
02 a 10 anos paga 80% do valor em apto duplo, sendo 3ª 
pessoa no apto dos pais. 
Criança acima de 10 anos a política do hotel o considera 
como adulto e pode ser segunda pessoa no apto duplo ou 
terceira pessoa em apto triplo. 

 



FORMAS DE PAGAMENTO » 
Opção 1: À VISTA - Desconto de até 4% para esta 
modalidade de pagamento, podendo ser 50% no ato e 
saldo a 30 dias. 
Opção 2: CHEQUES PRÉ-DATADOS - entrada de 20% com 
cheque/dinheiro e saldo em 09X através de cheques pré 
para residentes no RS. 
Opção 3: CARTÕES DE CRÉDITO - entrada de 30% com 
cheque/dinheiro e saldo em 04X iguais - VISA ou MASTER, 
consultem outras bandeiras. 
Opção 4: BOLETO BANCÁRIO - entrada de 30% com 
cheque/dinheiro e saldo em no máximo 6X, que deverão 
estar quitados antes da viagem. 
OBS.: O valor por pessoa foi convertido de DÓLAR norte-
americano para Reais (R$) ao câmbio oficial atual e média 
do futuro; ele está sujeito à alteração sem prévio aviso, de 
acordo a variação cambial, respeitando qualquer 
negociação em andamento ou reserva prévia. 

 

CONDIÇÕES GERAIS PARA A COMPRA DO PACOTE » 
1.Preenchimento da ficha de inscrição e reservas com os 
dados completos. 
2.Assinatura do contrato de viagem por adesão com as 
condições gerais em duas vias. 
3.Entregar ou enviar a cópia da identidade e/ou do 
passaporte do passageiro responsável e dos 
acompanhantes. 
4.Para o pgto. Com cartão de crédito enviar cópias frente e 
verso do cartão, cópia do RG e a ficha de autorização de 
débito assinada. 
5.Para o pgto. Parcelado com cheques pré-datados ou 
boleto, serão necessários assinar uma ficha especial de 
parcelamento em duas vias. 
6.Em caso de cancelamento serão cobradas taxas de 



acordo com nossas condições gerais – contrato de viagem 
por adesão. 

 

DOCUMENTAÇAO NECESSÁRIA PARA A VIAGEM » 
Passaporte original válido (valendo ainda por 6 meses a 
partir da data do embarque) emitido pela Polícia Federal. 
Certificado Internacional de VACINA CONTRA FEBRE 
AMARELA conforme determinado pela OMS e ANVISA (não 
é obrigatório) 
Outros tipos identidades, RG, carteiras funcionais ou 
carteira de motorista não são aceitas para embarcar a este 
destino. 

PARTE AÉREA CONFIRMADA, AVIANCA 21 LUGARES - LOC 
A867941 » 
27/01/20 - AV 918 POALIM 06:25 09:15 Porto Alegre / 
Lima 
27/01/20 - AV 968 LIMCUN 09:55 15:25 Lima / Cancun  
03/02/20 - AV 969 CUNLIM 14:35 19:45 Cancun / Lima 
03/02/20 - AV 919 LIMPOA 22:50 05:35 Lima / Porto 
Alegre 
A Franquia de mala de mão a bordo e de até 10 kg com 
dimensões máximas de 55 x 35 x 25 (altura, largura e 
comprimento) incluindo bolsos, rodas e alça.  
A Franquia de Bagagem a despachar no porão é de 1 mala 
de até 23 kg* conforme dimensão padrão, ou seja, 158 cm 
lineares. 
Franquias sujeitas a alterações. 

 

HOTEL CONFIRMADO »  
27/01 a 03/02/2020 - CANCUN - HOTEL GRAND PARK 



ROYAL LUXURY RESORT -
 https://parkroyal.com.mx/pt/park-royal-grand/cancun 

LOCAL DE EMBARQUE PRINCIPAL » 
O local de embarque dos passageiros do Rio Grande do Sul 
será o Aeroporto Internacional Salgado Filho de Porto 
Alegre/RS - Terminal 1. 
Apresentação para check in e embarque, no mínimo 
2h30min antes do horário de partida do voo, por se tratar 
de voo internacional. 
Passageiros de outras cidades de estados vizinhos poderão 
embarcar no seu Aeroporto de Origem com adicional da 
diferença tarifária. 

 

PASSEIOS OPCIONAIS » (sujeitos a alterações, reconfirme 
na compra do pacote ou com o receptivo local) 
Tour regular de meio dia à Isla Mujeres com transporte 
para traslados, guia local (sem almoço / sem bebidas) : U$ 
70,00 por pessoa. 
Tour regular de dia inteiro a Isla Cozumel com transporte 
para traslados, guia local e almoço (sem bebidas) : U$ 
140,00 por pessoa. 
Tour regular de dia inteiro ao Parque XCaret por 1 dia com 
transporte para traslados, guia local e almoço : U$ 160,00 
por pessoa 
Tour regular de dia inteiro ao sítio arqueológico Maia de 
Chichen Itza com traslados, guia local e almoço : U$ 
120,00 por pessoa. 

 

PLANO ALL-INCLUSIVE E SERVIÇOS INCLUÍDOS NO HOTEL 
GRAND PARK ROYAL CANCUN » 



 
Relaxe-se completamente durante suas férias com os 
serviços incluídos, porque você terá tudo em um mesmo 
lugar: instalações e serviços cuidados com os mínimos 
detalhes, como também variedade de bebidas e alimentos 
ilimitados.  
• Café-da-manhã, almoço e jantar (Buffet ou à la carte) + 
Lanches  
• Bebidas nacionais e internacionais (marcas 
selecionadas)  
• Serviço de quartos 24 horas por dia + Frigobar  
Por motivos de sustentabilidade, você poderá fazer uso do 
Serviço de Quarto somente uma vez a cada 24 h. Uma 
segunda solicitação desse serviço dentro deste período, 
terá um custo adicional de 15 dólares. 
• Gorjetas e impostos 
• Atividades recreativas: Desfrute de um programa de 
atividades, que inclui aeróbica e vôlei de piscina e de praia, 
entre outras, enquanto as crianças se divertem na área de 
jogos e realizando atividades manuais. 

 

SERVIÇOS NÃO INCLUÍDOS NO PLANO ALL-INCLUSIVE »  

 
Spa, Gym, Lavandaria e limpeza a seco, Sala de 
conferências, Casamento, Equipamento de água, WiFi 
Premium, Serviços Médicos, Tours, Agência de viagens, 
Aluguel de carro, Loja de conveniência. Variedade de 
esportes aquáticos não motorizados, como snorkeling e 
surfe, na Marina Aquaworld, localizada perto do hotel. 

- - 

Sabrina Pastorini Alves 



Consultora de Viagens 

Whats app: 54- 9.8119 5719 

  

** Tarifas sujeitas à alteração, sem aviso prévio** 

*** Apenas cotação. Nenhuma reserva foi efetuada. *** 

*** Em caso de viagem internacional, confira sua 
documentação – Passaporte com validade mínima de 6 
meses, Vistos e Vacinas, caso necessário, documentação 
para viagem é de inteira responsabilidade do passageiro 
*** 

***Em caso de cancelamento de viagens por parte do 
cliente, certifique-se das multas contratuais*** 

 

  

 


