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Viagem: 

 

 

 

GUATEMALA 

(de 20 a 31/10/2019) 

Cidade de Guatemala 

Copán (Honduras) 

Antígua 

Lago Atitlán 

Chichiscastenango 

Iximche 

Tikal (Flores) 

 

e extensão opcional à 

 

COSTA RICA 

(de 30 /10 a 08/11) 
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GUATEMALA * HONDURAS 

 
 

Escondida no emaranhado de pequenos países, a Guatemala é um destino pouco 
conhecido e, contudo, é seguramente um dos mais fascinantes países da América 

Central, um mundo de cor e tradições. Do mercado de Chichicastenango às minorias 
étnicas do Lago Atitlán, da colonial Antígua aos vulcões de Quetzaltenango, passando 

pela magia Maia em Tikal, não faltam motivos para que venha conhecê-la. 
Depois de comprar toda a área a um fazendeiro local por cinquenta dólares… John Lloyd 
Stephens trouxe as ruínas de Copán á luz do dia e, com isso, colocou as Honduras no 

mapa das rotas turísticas da América Central. Em boa hora, pois trata-se de um dos 
mais bonitos exemplos da cultura Maia que se conhecem.   
 

 

Um roteiro balanceado entre história, cultura, tradições e paisagens que lhe vai dar uma 

nova perspectiva sobre a América Central! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Itinerário especialmente organizado para o  
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Itinerário 

 
 

 
 

1º Dia - 20 Out. (Domingo) Lisboa / Cidade de ligação / Guatemala 

 

Comparência dos participantes no aeroporto da Formalidades de embarque assistido e partida 

com destino à Cidade da Guatemala (07h40 - 16h20). Refeições a bordo. 

Após a chegada, assistência e transporte privativo para o hotel. Tempo livre para repouso e 

adaptação ao novo fuso horário. 

Jantar e alojamento. 
 
 

2º Dia - 21 Out. (Segunda) Cidade da Guatemala  

 

Pequeno almoço no hotel.   

Visita da capital do país, percorrendo as suas principais praças e avenidas: Mercado Central, 

Avenida das Américas, Praça da Constituição, Catedral Metropolitana, e ainda os belos mosaicos 

no Banco de Guatemala.  

Almoço servido em restaurante local. 

Visita do Museu de Arqueologia e Etnologia, seguindo-se o Passeio Cayala.  

Jantar e alojamento. 
 
 

3º Dia - 22 Out. (Terça) Cidade de Guatemala / Copán (Honduras) - 242 Kms 

 

Pequeno almoço no hotel. 

Bem cedo, saída com destino á fronteira com as Honduras, podendo admirar no caminho a 

paisagem campestre, salpicada de pequenos povoados. Após a chegada, almoço servido em 

restaurante local. 

Visita do complexo arqueológico de Copán que, durante o período clássico foi uma das mais 

importantes cidades da civilização Maia. A zona principal é constituída por vários templos, 

estelas, escadas com belos relevos. Apesar dos anos passados, as primitivas cores mantém-se 

vivas, assim como os belos relevos que representam cabeças de animais. Sem dúvida, um dos 

mais belos conjuntos da arqueologia Maia. 

Jantar e alojamento. 
 
 

4º Dia - 23 Out. (Quarta) Copán / Antígua - 180 Kms 

 

Pequeno almoço no hotel 

Saída para Antígua, cidade declarada pela UNESCO - Património Histórico da Humanidade-.  

Almoço servido em restaurante local. 

Nas suas ruas empedradas, casas pintadas de cores vibrantes ombreiam com belas fachadas 

ornamentadas das casas senhoriais do tempo em que foi a capital do país e, justamente 

considerada, uma das mais belas da América Central do período colonial.  

Após a chegada, instalação no hotel e alojamento. Jantar livre 
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5º Dia - 24 Out. (Quinta) Antígua 

 

Pequeno almoço no hotel.  

De manhã faremos a visita guiada da cidade que alberga um admirável património, merecendo 

especial destaque: o Palácio dos Capitães-Generais; a Câmara Municipal; a Praça de Armas; o 

Palácio do Governo, as ruínas do Convento das Clarissas e da Igreja de La Mercê. Almoço servido 

em restaurante local. 

Tarde livre para explorar por sua conta os recantos desta encantadora localidade, onde se podem 

encontrar muitos restaurantes, bares e pequenas lojas de artesanato.  

Jantar livre. Alojamento. 
 
 

6º Dia - 25 Out. (Sexta) Antígua / Lago Atitlan - 97 Kms 

 

Pequeno almoço no hotel.  

Saída para o lago Atitlan, um dos mais belos lagos do mundo, rodeado por três vulcões e 

habitado nas suas margens por diversos grupos étnicos indígenas. Á medida que nos 

aproximamos, o panorama é deslumbrante!  

Almoço servido em restaurante local. 

Breve visita da vila de Panajachel, onde podem comprar bonito artesanato, especialmente 

têxteis. 
Jantar e alojamento no hotel. 
 
 
7º Dia - 26 Out. (Sábado) Lago Atitlan 
 

Pequeno almoço no hotel. 

Hoje faremos um bonito passeio de barco neste magnifico lago, visitando as principais localidades 

e aldeias em seu redor, como Santiago de Atilan, San Pedro e Santo António Polopo, uma 

excelente oportunidade para contactar com as populações locais e apreciar os seus rituais. 

Almoço servido em restaurante local.  

Terminadas as visitas, regresso ao hotel a tempo de admirar o pôr do sol sobre o jardim que se 

estende até ao lago. 

Jantar e alojamento no hotel. 
 
 

8º Dia - 27 Out. (Domingo) Lago Atitlan / Chichiscastenango  -  80 Kms 

 

Pequeno almoço no hotel. 

Bem cedo, saída para a pequena localidade de Chichicastenango, onde se realiza um dos mais 

importantes mercados indígenas do país. Tempo livre para interagir com os locais, ou fazer 

compras do mais genuíno artesanato e coloridos têxteis. Almoço livre. 

Duas vezes por semana aqui se reúnem os aldeões para vender, trocar ou comprar produtos 

agrícolas, animais, têxteis e outros bens. Toda a área se enche de cor, sons e cheiros, como o 

das flores e do incenso que se queima nas escadarias da Igreja de São Tomás, que visitaremos. 

Jantar e alojamento no hotel. 

 
 

9º Dia - 28 Out. (Segunda) Chichiscastenango / Iximche (131 Kms) / Flores- Tikal  

 

Pequeno almoço no hotel.  

Saída para a zona arqueológica de Iximche, local onde os conquistadores espanhóis foram 

recebidos pelos Maias como amigos. Iximche corresponde também ao lugar da primeira fundação 

da Cidade de Guatemala em 1524. Almoço servido em restaurante local.  

Formalidades de embarque e partida no voo (17h00 - 19h30) com destino a Flores. A partir daqui 

seguiremos por estrada até ao hotel, bem perto das ruínas de Tikal.  

Jantar e alojamento no hotel.       
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10º Dia - 29 Out. (Terça)  Tikal  

 

Pequeno almoço no hotel.  

Hoje faremos a visita da que foi considerada a mais bela cidade do Império Maia. Integrada na 

reserva natural de Petén, Tikal atingiu o seu apogeu no século VIII. De entre os muitos templos, 

palácios, pirâmides e monólitos que compõem esta zona, merecem especial referência o 

complexo "Q", a Grande Praça com as pirâmides do Grande Jaguar e das Máscaras, o Palácio dos 

Nobres e o Templo IV. 

Almoço servido em restaurante local.  

Ao final da tarde, regresso ao hotel, jantar e alojamento. 
 
 

11º Dia - 30 Out. (Quarta) Tikal - Flores / C. Guatemala / Cidade de ligação 

 

Pequeno almoço no hotel. 

Em hora a indicar localmente, transporte para o aeroporto de Flores. Embarque com destino á 

Cidade de Guatemala (13h00  -  14h30) . Mudança de voo e continuação para a cidade de ligação 

(17h50 - #16h05). 

Noite a bordo. 
 
 

12º Dia - 31 Out. (Quinta) Cidade de ligação / Lisboa 

 

Chegada e mudança de voo. 

Continuação para Lisboa 

 

 

Fim da Viagem 

 
 

Preço por pessoa  -  Mínimo 30 participantes 
 
 

Quarto duplo Base Taxas Total 

 € 2.556,00 € 324,00 € 2.880,00 

Supl. 

Individual € 570,00 

Supl. não 

sócio € 35,00 
 

 

Incluindo 

  

 Passagem aérea intercontinental Lisboa / Guatemala / Lisboa ( via cidade de ligação), em 

voos de carreira regular, classe económica, com direito ao transporte de 23 Kgs de bagagem 

por pessoa. 

 Passagem aérea doméstica Guatemala / Flores /Guatemala, classe económica, com direito ao 

transporte de 20 Kgs de bagagem por pessoa. 
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 Transporte privativo entre  aeroportos / hotéis / aeroportos 

 Autocarros de turismo para todos os percursos terrestres 

 10 noites de alojamento em hotéis de 4* Sup. e Lodges, no tipo de quarto escolhido, 

incluindo o pequeno almoço diário. 

 Refeições mencionadas no itinerário (sublinhadas = 16) servido nos hotéis ou em 

restaurantes locais 

 Visitas mencionadas, incluindo entradas nos monumentos e parques nacionais. 

 Guias locais em língua espanhola. 

 Taxas aeroportuárias, de segurança e combustível de Portugal, país de ligação / Guatemala (a 

esta data  

 no valor de € 324,00 p.p.). 

 Seguro Multiviagens-VIP no valor de 100.000,00€ p.p., incluindo claúsulas de cancelamento 

antecipado e interrupção da viagem. 

 Gratificações a guias e motoristas. 

 Acompanhamento durante toda a viagem por - Mª de Lourdes Costa  -. 

 Bolsa de viagem com material de informação sobre os locais a visitar. 

 
 

Não Incluindo 
 

 Quaisquer serviços que não se encontrem indicados na rúbrica  - Incluindo -. 

 Extras efectuados durante as estadias, tais como: bebidas nas refeições, telefonemas etc. 

 
 

Notas: 
 

(1) Os valores apresentados ficam sujeitos a alteração se: 

 

a. As passagens aéreas e as taxas aeroportuárias sofram aumentos não previstos a 

esta data, consequência do aumento dos combustíveis. 

b. Das oscilações cambias entre o Dólar Americano e o Euro (a esta data 1 US$ = € 

0,8652) 

c. Na eventualidade do número mínimo de participantes não ser atingido.  
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Hotéis previstos (ou similares) 
 

Guatemala - Hotel Camino Real  

Copán - Hotel Marina Copán 

Antigua - Hotel Camino Real Antígua 

Atitlán - Hotel Atitlán 

Chichiscastenango – Hotel Santo Tomas  

Tikal - Hotel Camino Real Tikal 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maria de Lourdes Costa 

Lisboa, 16 de Outubro de 2018 
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EXTENSÃO À COSTA RICA 
- opcional- 

 
 
 

Costa Rica, um país minúsculo, mas com uma riqueza natural tremenda: inúmeras 
florestas tropicais, milhares de espécies de plantas e animais, uma cordilheira de 
montanhas vulcânicas, recifes de coral e extensos areais banhados por águas azul-

turquesa. É aqui que vai encontrar a verdadeira “Pura Vida”. 

 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11º Dia - 30 Out. (Quarta)  Tikal / Flores / Guatemala / San José  

 

Pequeno almoço no hotel. 

Em hora a indicar localmente, transporte para o aeroporto de Flores. Embarque com destino á 

Cidade de Guatemala (13h00  -  14h30 ). Mudança de voo e continuação para a cidade de San 

José. 

Após a chegada, breve visita panorâmica da cidade: Paseo Colón y Parque Municipal de La 

Sabana. 

Jantar e alojamento. 
 
 

12º Dia  -  31 Out. (Quinta) San José / Doka / Vulcão Poás / Cascatas La Paz / San José  - 80 

Kms 
 

Pequeno almoço no hotel.  

Hoje vamos conhecer o Projecto Doka, uma plantação de café onde se aprende o essencial sobre 

o cultivo da planta e manufactura dos grãos que dão o saboroso café da Costa Rica. Almoço 

servido no restaurante local. Iremos agora conhecer o Parque Nacional Poás onde se encontra o 

vulcão com o mesmo nome. A 2078 metros de altitude, com 1320 de diâmetro e 320 de 

profundidade, o Poás é um dos vulcões mais activos do mundo, com as suas fumarolas e 

borbulhas de lama de enxofre. 

Nos arredores do parque encontram-se inúmeras cascatas de grande beleza, entre as quais as 

Cascatas La Paz no jardim tropical com o mesmo nome. São três quedas de água, duas pequenas 

e uma grande, emolduradas por uma ponte antiga que lhes confere um enquadramento especial, 

como se de uma pintura se tratasse. O recinto alberga ainda um mini zoológico com espécie 

autóctones da fauna e flora, como jaguares, tucanos, colibris e macacos, entre outros.   

Regresso a San José, jantar e alojamento.   
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13º Dia - 01 Nov. (Sexta)   San José / P. Nacional de Tortuguero - 120 Kms 

 

Pequeno almoço no hotel.  

Bem cedo, saída em autocarro até ao porto onde se embarca em lancha para chegar a 

Tortuguero. Durante a viagem de cerca de 2 horas, podem ser avistadas tartarugas, várias aves, 

macacos e iguanas. Instalação no lodge e almoço.  

De tarde, visita do povoado de Tortuguero e do Museu da Corporación e Conservación del Caribe, 

especialmente dedicado á temática da conservação das tartarugas. 

Jantar e alojamento no lodge. 
 
 

14º Dia - 02 Nov. (Sábado)     P. Nacional Tortuguero 

 

Estadia em regime de pensão-completa. 

O dia de hoje será inteiramente dedicado a visitas dentro do Parque Nacional. Com uma 

superfície de 26,156 hectares, é um imenso bosque tropical húmido, oferecendo uma das 

paisagens mais exuberantes da Costa Rica. É constituído por uma ampla planície inundada, 

atravessada por um sistema natural de lagoas e canais navegáveis, interrompida por alguns 

montes de pouca altitude, em que os bosques se caracterizam pela sua densidade e grande 

variedade vegetal, com presença de coqueiros no litoral e bosques húmidos e pantanosos no 

interior, com árvores que atingem grande altura. Esta exuberante vegetação constitui o habitat 

perfeito para uma rica e variada fauna, onde são particularmente abundantes os símios (congo, 

cara-branca e colorado), facilmente visíveis, tal como muitas espécies de aves, como o tucano, a 

lapa verde e as garças. É também relativamente fácil avistar crocodilos, coloridas rãs, iguanas e 

basiliscos. Outros moradores destes bosques, mas mais difíceis de observar, são alguns dos 

mamíferos em vias de extinção, como o manatí, o tapir (aqui chamado de danta), o urso 

formigueiro e o jaguar. 
 
 

15º Dia - 03 Nov. (Domingo)      Tortuguero / Arenal  - 110 Kms 

 

Pequeno almoço no lodge. 

Embarque na lancha que nos levará de volta ao porto, de onde seguiremos para o Vale Central 

rumo a La Fortuna, bem no coração do Parque Nacional do Arenal. Almoço servido em 

restaurante local. A paisagem que se vai desdobrando perante os nossos olhos é magnífica. Num 

instante vemos campos com vacas a pastar, no seguinte, plantações de café, seguidas de 

florestas enevoadas. Há uma nova surpresa a cada curva. 

Chegada, instalação e jantar no hotel. 

 

 

16º Dia - 04 Nov. (Segunda)         Arenal 

 

Pequeno almoço no hotel.  

O vulcão Arenal, em forma de cone, é um dos mais jovens da Costa Rica. Durante anos, com as 

condições atmosféricas adequadas, era possível admirar o impressionante espectáculo da lava a 

brotar do seu interior em jorros que pareciam fogo de artifício. Nos últimos sete anos porém, o 

vulcão deixou de expelir lava, sem que se saiba se e quando o voltará a fazer. Hoje é apenas 

possível admirar o majestoso cone que se ergue por entre a vegetação. 

A manhã será dedicada a conhecer mais de perto a rica flora da região, passeando nas Pontes 

Suspensas. Este é um dos mais recentes projectos ecoturísticos da Costa Rica, com um 

exuberante bosque primário no qual se encontra uma riquíssima diversidade biológica de 

inigualável esplendor cénico. Almoço livre. 

Tarde livre para complemento das visitas; fazer caminhadas pelos trilhos bem demarcados em 

busca de aves; ou tomar banho nas piscinas naturais do hotel. Com diferentes temperaturas e 

água que provém directamente do vulcão, é uma excelente opção para sentir-se um verdadeiro 

tico (assim se chamam os naturais a si mesmos). 

Jantar e alojamento no hotel. 
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17º Dia - 05 Nov. (Terça)   Arenal / Monteverde - 120 Kms 

 

Pequeno almoço no hotel.  

Continuamos a nossa viagem em direção a Monteverde, talvez a região mais famosa da Costa 

Rica. A cerca de 1400 metros de altitude, no coração da cordilheira de Tilarán, Monteverde tem 

uma floresta tropical única, com inúmeras espécies, muitas delas raras, como é o caso do famoso 

quetzal iridescente, uma bela e esquiva ave que raramente se deixa observar. Instalação no 

hotel. Almoço livre.  

De tarde, visita do Borboletário e do Ranário onde ficaremos a conhecer algo mais sobre estas 

espécies, algumas endémicas desta região.  

Jantar e alojamento. 
 
 

18º Dia - 06 Nov. (Quarta) Monteverde / San José - 140 Kms 

 

Pequeno almoço no hotel. 

Como já se disse, a região de Monteverde é rica em atracções no que respeita a turismo de 

Natureza, e uma delas é a Reserva do Bosque Nebuloso. Constituída por uma floresta luxuriante 

com árvores seculares que se elevam a metros do solo, pejadas de epífitas e fetos que se 

desenvolvem muito bem devido à altitude e à consequente humidade, é um mundo perfeito para 

as aves e os insectos. Durante esta manhã iremos fazer uma pequena caminhada para 

apreciarmos a sua beleza mais de perto. 

Almoço  servido em restaurante.  

De tarde, saída para San José ao longo da estrada Pan-americana. 

Chegada e instalação no hotel. 

Jantar de despedida, acompanhado por música e danças tradicionais. 

 
 

19º Dia  -  07 Nov. (Quinta)     San José / Cidade de ligação 

 

Pequeno almoço no hotel. 

De manhã faremos as últimas visitas deste itinerário, conhecendo dois dos mais emblemáticos 

monumentos nacionais: Teatro Nacional e Museu do Ouro. 

O Teatro Nacional é um edifício que marca de forma dominante a configuração urbana da capital, 

situando-se no seu centro, em posição privilegiada, sendo um monumento de extraordinário 

significado para a história cultural da nação. É monumento nacional, desde 1965. 

No Museu do Ouro, inaugurado em 1985, podemos admirar mais de 1600 artefatos pré-

colombianos, incluindo a primeira moeda de Costa Rica, cerâmica artesanal e um guerreiro em 

tamanho natural. A coleção do museu exibe ainda obras indígenas que datam de 500 a 1500 

d.C., incluindo joias tradicionais e peças culturalmente relevantes, provenientes de outros países 

latino-americanos. 

Almoço servido em restaurante local. 

Em hora a indicar localmente, saída com destino ao aeroporto de San José. Formalidades de 

embarque e partida com destino á cidade de ligação (17h50 - #14h40).  

Noite e refeições a bordo. 

 
 

20º Dia - 08 Nov. (Sexta) Cidade de ligação / Lisboa 

 

Chegada, mudança de voo e continuação para Lisboa (15h50 - 16h05). 

 
 
 

Fim da Viagem 
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Preço por pessoa  -  Mínimo 15 participantes 
 
 

Quarto duplo Base Taxas Total 

 € 1.856,00 € 84,00 € 1.940,00 

Supl. Individual 

a informar 

posteriormente 

Supl. não sócio € 15,00 

 

 

Incluindo 

  

 Passagem aérea intercontinental Lisboa / Cidade de ligação / Guatemala // San José / Cidade 

de ligação / Lisboa, em voos de carreira regular, classe económica, com direito ao transporte 

de 23 Kgs de bagagem por pessoa. 

 Passagem aérea internacional Guatemala / San José, em classe económica, com direito ao 

transporte de 20 Kgs de bagagem por pessoa. 

 Passagem aérea doméstica Guatemala / Flores /Guatemala, classe económica, com direito ao 

transporte de 20 Kgs de bagagem por pessoa. 

 Transporte privativo entre  aeroportos / hotéis / aeroportos 

 Autocarros de turismo para todos os percursos terrestres 

 8 noites de alojamento em hotéis de 4* Sup. e Lodges, no tipo de quarto escolhido, incluindo 

o pequeno almoço diário. 

 Refeições mencionadas no itinerário (sublinhadas = 12) servidas nos hotéis ou em 

restaurantes locais. 

 1 Jantar de despedida com  danças tradicionais 

 Visitas mencionadas, incluindo entradas nos monumentos e parques nacionais. 

 Guias locais em língua espanhola. 

 Taxas aeroportuárias, de segurança e combustível da Guatemala e Costa Rica (a esta data  

 no valor de 84,00€ p.p.). 

 Seguro Multiviagens-VIP no valor de 100.000,00€ p.p., incluindo claúsulas de cancelamento 

antecipado e interrupção da viagem. 

 Gratificações a guias e motoristas. 

 Acompanhamento durante toda a viagem por - Mª de Lourdes Costa -. 

 Bolsa de viagem com material de informação sobre os locais a visitar. 
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__________________________________________________________________________________________________ 

Maria de Lourdes Costa - em colaboração com Top Atlântico (Top Partner)   

Avenida D. João II, Lote 1.16.1, 2º | 1990-083 *  Lisboa | Portugal * RNAVT 2872 

Telf: +351 21 864 6527    -  Email: maria.costa@topatlantico.com    

 

 

Não Incluindo 

 
 

 Quaisquer serviços que não se encontrem indicados na rúbrica  - Incluindo  

 Extras efectuados durante as estadias, tais como: bebidas nas refeições, telefonemas, 

gratificações etc. 

 

Notas: 
 

(2)  Os valores apresentados ficam sujeitos a alteração se: 

 

d. As passagens aéreas e as taxas aeroportuárias sofram aumentos não previstos a 

esta data, consequência do aumento dos combustíveis. 

e. Das oscilações cambias entre o Dólar Americano e o Euro (a esta data 1 US$ = 

0,8652€) 

f. Na eventualidade do número mínimo de participantes não ser atingido.  

 

 
 
 
 
 
 
 

Hoteis previstos ( ou similares) 
 

 

San José - Aurola Holiday Inn 
 

Tortuguero - Laguna Lodge 
 

Arenal - Arenal Springs Resort 

 
Monteverde - Monteverde Lodge & Gardens 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maria de Lourdes Costa 

Lisboa, 16 Outubro 2018 


