
VIAGEM MÉXICO 

Viajantes: PRISCILA e FELIPE 

Período de viagem: 29 de maio – 8 de junho (10 dias) 

 

Detalhes das acomodações – Hotéis 

 
 
 
 
 
PLAYA DEL 
CARMEM e 
CANCÚN 

Casa La Galeria 
Avenida 30 con calle 20 Mza. 26 Lote 1 Col. Gonzalo Guerrero, 
Playa del Carmen, Q. Roo Playa del Carmen, 77710, México  
Telefone: +529841479152 
Entrada sábado, 30 de Maio de 2015  (15:00 - 00:00)   
Saída quinta-feira, 4 de Junho de 2015  (10:00 - 12:00)   
Número da reserva 444448025 
 
Beachscape Kin Ha Villas & Suites    
Endereço: Boulevard Kukulcan Km 8.5 Zona Hotelera Cancun, 
México  
Telefone: +529988915426  
Check-in Quinta-feira, 4 de Junho de 2015  (a partir das 15:00)   
Check-out Sábado, 6 de Junho de 2015  (até às 12:00)   
Número da reserva 193460358 - Booking 

 
RIO DE 
JANEIRO: 

REAL PALACE HOTEL 
Rua Duvivier, 70 - Copacabana, Telefone: 552121019292 
Check-in Sábado, 6 de Junho de 2015 (a partir das 12:00) 
Check-out Segunda, 8 de Junho de 2015 (até às 12:00) 

 

Locomoção 

Aeroporto - playa Ônibus – AUTOBUSES ADO (tranquilo e barato – ônibus a 
cada 30 min) 

Até os parques 
saindo de PLAYA 

Vans podem ser tomadas na Calle 2 Norte esquina com 20 
Avenida Norte 

 

Atividades 

30/1 Chegada em Playa del Carmen, curtir a praia de Playa . Akumal, 
que fica no caminho para Tulum, e fazer um mergulho com as 

tartarugas. 

31/5 Parque Xel-Há: parque all-inclusive (café da manhã, almoço, 
jantar e tomar refrigerantes e água à vontade). A estrutura de 
armários, coletes salva-vidas, snorkel e vestiários também está 
incluída no preço. 
Cheio de espreguiçadeiras, trilhas pela natureza, música ao 
vivo, esportes de aventura e muito, mas muitos lugares para 
mergulhar e fazer snorkel. O parque foi construído em torno de 
uma baía, cheia de recifes e regiões repletas de peixes. É 
impossível entrar no mar e não ver peixes por lá. 
 

1/6 Tulum, Cenote dos OJOS, Gran Cenote: Lá, os passeios 
imperdíveis são visitar as ruínas de Tulum e ver a incrível 
paisagem das ruínas à beira do oceano. Logo abaixo do sítio 
arqueológico é possível ficar numa praia sensacional e a cerca 
de 30 minutos de caminhada das ruínas, outra praia imperdível 
é a Playa Paraiso, cujo nome faz perfeita justiça ao local. 
 Se o tempo estiver curto, dá para visitar também o Cenoje 
dos Ojos, que é a atração mais próxima. Para isso, pegamos um 
táxi em Tulum, pois da estrada até o cenote de fato é bem 
distante, acho que levaria mais de 30 minutos caminhando. 
 No Cenote dos Ojos, é aconselhável o uso de roupa 
neoprene, pois a água é bem gelada. No passeio guiado, eles 
fornecem a roupa, os pés de pato, o equipamento de mergulho 
e uma lanterna. 
Como chegar: pela Carretera Federal 307, em direção de Tulum; 
de ônibus pela ADO (pronuncia-se A.D.O.) ou de vans, partindo 
de Playa del Carmen 
Onde fica: você irá passar por Puerto Aventuras, pela praia de 
Akumal, pelo parque Xel-Há e pelo Cenote dos Ojos, Se estiver 
de van, é o ponto em que é bom ficar atento e falar com o 
motorista. A caminhada até a entrada do sítio não leva mais do 
que 10 minutos. 

2/6 Xcaret: oferece uma variedade maior de coisas para fazer, que 
vão desde opções de zoológico, rios subterrâneos até um show 
noturno. 
Quanto tempo ficar: o dia e à noite, até às 21h (o show noturno 
começa às 18h30) 



Como chegar: pela Carretera Federal 307, em direção de Tulum; 
de ônibus pela ADO (pronuncia-se A.D.O.) ou de vans, partindo 
de Playa del Carmen. No ponto de descida, o parque oferece 
um transporte gratuito até a entrada do parque. Na volta, 
mesmo ficando até o show noturno, existem vans fazendo o 
trajeto. É bom consultar com a equipe local o horário do último 
transporte até a Carretera (estrada). 
Onde descer: fique atento, pois é logo na saída de Playa del 
Carmen 

3/6 Possibilidade de ir até TULUM e de lá para as ruínas de COBA 
OU MERGULHO EM COZUMEL. 
Ruínas arqueológicas de Cobá, onde você poderá sim escalar 
uma pirâmide, no caso a pirâmide mais alta da Península de 
Yucatán e da cultura maia, a Nohuch Mul, mais de 40 metros de 
altura.  
 
Lá de cima você vê toda a selva que rodeia as ruínas. As ruínas 
de Cobá ficam no meio de uma selva e os pontos de interesse 
ficam distantes uns dos outros, então as alternativas são 
caminhar entre eles por agradáveis trilhas entre as árvores ou 
simplesmente alugar um táxi bicicleta por 100 pesos. Não é 
preciso saber andar de bicicleta, você vai sentado e o seu 
taxista vai parando e mostrando as paradas no caminho. Vale a 
pena para ganhar tempo.  
Quanto tempo ficar: 3 a 4 horas 
Como chegar: existem ônibus partindo de Tulum, mas fomos de 
táxi. De carro, levamos cerca de 30 minutos de Tulum até Cobá. 
O que dá pra fazer no mesmo dia: com certeza uma boa opção 
é também visitar os cenotes da região. Existem dois cenotes 
imperdíveis perto dos cenotes e também o Gran Cenote, que 
fica no caminho entre Tulum e Cobá.  

4/6 Troca de Hotéis 
Curtir a praia de Cancún e circular pelos shoppings da zona 
hoteleira. 
 A região mais movimentada fica próxima da Plaza Caracol, 
onde está o Coco Bongo e também há um Hard Rock Café. 

5/6 Jungle Tour e Sky Rider no Aquaworld; ISLA MUJERES 
A noite: COCO BONGO 

6/6 Dia livre 

7/6 Volta 

8/6 Passar o dia no RIO DE JANEIRO (pesquisar passeios) 

 

Estimativa de GASTOS (em dólar) 

Transfer 
Aeroporto/PLAYA 

Ônibus : $25 (p. pessoa) 
Táxi: $ 60  

Transfer  
Cancún/Aeroporto 

Táxi: $ 25 

X-CARET $116,10 (p. pessoa/PLUS) no local ($ 129) 

XEL-HÁ $80 (p. pessoa/ALL-IN) no local ($ 89) 

Tulum, Cenote OJOS 
e Gran Cenote 

$ 100 (inclui: transporte de ônibus até Tulum e de táxi de 
Tulum até os Cenotes, entrada para os cenotes, aluguel de 
coletes, guia para duas pessoas) – por pessoa 

Cobá mais 2 cenotes $ 60 (transporte mais ingressos) – por pessoa 
Fecharam a $ 120 com taxista para o dia inteiro de passeio 
para duas pessoas com parada no Gran Cenote 

Cozumel + 
mergulho 

$ 90 (transporte e mergulho) – por pessoa 

COCOBONGO $ 70 (p. pessoa) 

AQUAWORLD:  $ 100 (p. pessoa) jungle tour e skyrider (há desconto nos 2 
passeios) 

ISLA MUJERES $ 10 (ferry ida e volta) 



 


