
CANCÚN 
 

SAÍDA: 02/03/2020 – 9 DIAS 
 
ROTEIRO 
 
DIA 01 (02/03) – Porto Alegre / Cancún 
Embarque no aeroporto com direção a Brasília/Cancún. Chegada em Cancún e traslado para 
Hotel. Hospedagem. 
  
DIA 02 (03/03) – Cancún 
Café da manhã. Dia livre. Hospedagem. 
  
DIA 03 (04/03) – Cancún 
Café da manhã. Dia livre. Hospedagem. 
  
DIA 04 (05/03) – Cancún 
Café da manhã. Dia livre. Hospedagem. 
 
DIA 05 (06/03) – Cancún 
Café da manhã. Dia livre. Hospedagem. 
  
DIA 06 (07/03) – Cancún 
Café da manhã. Dia livre. Hospedagem. 
  
DIA 07 (08/03) – Cancún 
Café da manhã. Dia livre. Hospedagem. 
 
DIA 08 (09/03) – Cancún / Porto Alegre 
Café da manhã. Dia Livre. Em horário determinado, traslado para o aeroporto e embarque no 
voo de retorno. 
 
DIA 09 (10/03) – Porto Alegre 
Chegada a Porto Alegre. 
 
 

INCLUI  
 
» Passagem aérea com bagagem 
 

 
 
» Transfer Aeroporto/Hotel/Aeroporto 
» 7 noites de hospedagem  
 
 
 



HOTÉIS 
 
Aloft Cancun  
Boulevard Kukulkan Mz 48 lt 8-01 Km 9 Zona Hotelera, 77500 Cancún, México 
 

 
 
Oferecendo sauna a vapor, academia, piscina ao ar livre e jardim na cobertura com vista 
panorâmica, o Aloft Cancun está localizado a 200 metros da Praia Forum e a 300 metros da 
Praia Marlin. A propriedade está conectada ao Centro de Convenções de Cancún. Os quartos 
oferecem decoração colorida e moderna, ar-condicionado, cofre e TV de tela plana via satélite. 
Todos possuem frigobar, cafeteira e banheiro privativo com secador de cabelo e amenidades de 
banho gratuitas. O WiFi gratuito está disponível em todas as áreas. Você também pode desfrutar 
do restaurante no local, o Nook, servindo culinária internacional para o café da manhã, almoço e 
jantar. O menu infantil está disponível mediante pedido. O bar do saguão também está 
disponível, oferecendo refeições leves, lanches e bebidas, bem como o serviço de quarto 
também está disponível por um custo extra. O Aloft Cancun fica a 13 minutos de carro do sítio 
arqueológico El Rey e a 9 km do Museu Maya de Cancún. A casa noturna Coco Bongo fica a 200 
metros de distância e o Aeroporto Internacional de Cancún fica a 25 minutos de carro. 
 
VALOR POR PESSOA EM APTO DUPLO COM CAFÉ DA MANHÃ: R$ 4.588,00 + R$ 425,00 
DE TAXAS DE EMBARQUE 
 

 
 

Hotel NYX Cancun 
Avenida Kukulcan KM 11.5, 77500 Cancún, México 
 

 
 
Situado em uma área de 22,4 km de uma praia virgem na região hoteleira de Cancun, o NYX 
Hotel Cancun dispõe de uma piscina de borda infinita com vista do Mar do Caribe. Alguns 
quartos oferecem vista do mar ou da Lagoa Nichupté. Todas as acomodações do NYX Hotel 
Cancun possuem ar-condicionado, TV de tela plana a cabo, banheiro privativo com secador de 



cabelo, cafeteira e Wi-Fi gratuito. O restaurante Bellavista oferece opções de pratos 
internacionais, enquanto o Restaurante Chianti serve pratos da culinária italiana e abre para o 
jantar mediante reserva com antecedência. A propriedade também conta com um bar à beira 
da piscina e um bar no saguão. As praias nos arredores são famosas para praticar esportes 
aquáticos. Você pode mergulhar com cilindro nos 2 recifes de corais, bem como visitar os locais 
maias antigos nas proximidades. O Aeroporto de Cancún está localizado a 20 minutos de carro. 
 
 
VALOR POR PESSOA EM APTO DUPLO COM CAFÉ DA MANHÃ: R$ 4.905,00 + R$ 425,00 
DE TAXAS DE EMBARQUE 
 
VALOR POR PESSOA EM APTO DUPLO COM ALL INCLUSIVE: R$ 5.915,00 + R$ 425,00 DE 
TAXAS DE EMBARQUE 
 

 

 
RIU CANCUN 
Blvd. Kukulcan mz 50, Punta Cancun, Zona Hotelera, 77500 Cancún, Q.R., México 
 

 
 
O Hotel Riu Cancun (Tudo Incluído 24h) situa-se numa das áreas mais populares para os 
turistas de Cancun, México, num local privilegiado, numa praia de areias brancas com mar de 
turquesa. Se procura novas maneiras de se mimar, recomendamos-lhe vivamente o 
nosso centro de wellness Renova Spa, com uma ampla gama de tratamentos, assim como 
ginásio e jacuzzi. Se procura simplesmente recuperar energias durante as férias, poderá tomar 
banhos de sol em qualquer uma das três piscinas de água doce. As opções gastronómicas do 
hotel incluem um restaurante buffet com uma ampla variedade de pratos, assim 
como restaurantes temáticos, que irão satisfazer o seu paladar com a melhor gastronomia 
internacional. O sistema Tudo Incluído 24h no Hotel Riu Cancun garante-lhe que nunca ficará 
enfadado, pois oferece uma longa lista de atividades para desfrutar todos os dias com a sua 
família, amigos ou em casal. Proporciona-mos  animação para todas as idades, incluindo 
o programa RiuLand para os mais pequenos e opções de animação, durante o dia e noite, para 
os adultos. Pode assistir a espetáculos, ouvir música ao vivo, praticar desportos aquáticos e 
dançar ao som de música excelente na discoteca «Pacha» à noite. 
 
VALOR POR PESSOA EM APTO DUPLO COM ALL INCLUSIVE: R$ 8.912,00 + R$ 425,00 DE 
TAXAS DE EMBARQUE 
 

 

 



FORMAS DE PAGAMENTO 
# PAGAMENTO À VISTA: 
Depósito bancário com 5% de desconto 
  
# PAGAMENTO COM  CARTÃO DE CRÉDITO 
Entrada de 30% + taxas e saldo em até 9X no cartão de crédito (VISA OU MASTERCARD) 
Entrada de 20% + taxas e saldo em até 7X no cartão de crédito (VISA OU MASTERCARD), cheque 
ou boleto 
Sem entrada - em até 6X no cartão de crédito (VISA OU MASTERCARD) 
 


