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Des de  
1.600 € 

 
GC 1881 

Guatemala al complet (15 dies) 
amb Copán (Hondures)  

 
Guatemala conserva l’autenticitat del món maia i de les tradicions que d’altres destins de la regió han pervertit amb el turime de 
masses o la inversió estrangera. La màgia del llac Atitlán, el llegat colonial d’Antigua, les comunitats indígenes, els volcans, les 
cascades i les coves i la fascinant regió del Petén, amb les espectaculars ruïnes maies submergides a la selva o la singularitat 
caribenya de Livingston. Guatemala enamora pel batec inalterat del seu paisatge humà i natural. 
 

Ruta Suggerida Itinerari suggerit 
 

 
 

 

Dia 1.- Arribada a Guatemala City i trasllat a Antigua. 

Dia 2.- Antigua i excursió al volcà Pacaya. 

Dia 3.- Trallat a Panajachel (llac Atitlán). 

Dia 4.- Navegació pel llac: S.Juan, S.Pedro i Santiago. 

Dia 5.- Trasllat al mercat de Chichicastenango. Continuació a 

Coban:  Biotopo Quetzal i viver d’orquidees. 

Dia 6.-Lanquin:Cascades de Semuc Champey i coves 

Candelaria. 

Dia 7.- Trasllat a Flores. Visites o parades en ruta. 

Dia 8.- Visita de les ruïnes de Tikal. Nit a Flores. 

Dia 9.- Dia lliure per explorar altres ruïnes o l’illa de Flores 

amb el llac Peten Itza. 

Dia 10.- Trasllat a Rio Dulce i barca a Livingston. 

Dia 11.- Livingston. 

Dia 12.- Trasllat i visites de les ruïnes de Copán (Honduras). 

Dia 13.- Copán. 

Dia 14.- Trasllat a Guatemala City i nit. 

Dia 15.- Vol de retorn. 

 

                                                                                 Preus i condicions 
 
 

Inclou: trasllats i transport en bus o minibus compartit, allotjament en 3 
estrelles, totes les visites i excursions indicades, guia local de parla hispana, 
entrades als llocs indicats, dossier de ruta (què fer, planols, mapes)  
 
No inclou: Vol internacional (et busquem el millor vol per al teu viatge) àpats i 
despeses personals,  assegurança opcional de viatge. 

NOTA IMPORTANT: Ruta i dies flexibles a gust del viatger 
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Mercat de Chichicastenango 

 

 

 

 

 

 

Cascades de Semuc Champey 
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