
 

Alma Latina – Natureza e história em Belize 
                                                                                                                                        Hidden Valley Inn 

8 dias / 7 noites 

 

 

 

 
 

Belize foi abençoada pela natureza com uma 
variedade de atrações naturais extraordinárias. O país 
combina a mística da América Central e a 
autenticidade ricamente recompensadora de uma 
viagem ao Caribe.  
 
Belize também proporciona cultura, com áreas que 
preservam parte da herança da civilização mais, com 
importantes sítios arqueológicos, oferecendo uma 
janela para a antiga vida maia. 
 
A partir de 
USD 2.199,00 por pessoa em apto duplo  
 
Saiba mais  
O Hidden Valley Inn é um resort de luxo íntimo 
situado dentro de uma vasta reserva privada exclusiva 
para nossos hóspedes. Aqui, tanto a natureza como os 

seus visitantes encontram um santuário no habitat 
perfeito, uma terra onde a serenidade, a beleza e a 
aventura se harmonizam. Localizado na área de 
Mountain Pine Ridge, no distrito de Cayo em Belize, o 
The Inn e seus doze chalés são decorados com 
conforto e comodidade que proporcionam aos 
hóspedes uma hospitalidade luxuosa. 
 
Destaques: 
 

 Hospedagem em resort de luxo, no coração 
de Belize; 

 Fique 7, pague 5; 

 Passeios pelas ruínas maias; 

 Programação especial de recreação. 
 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 



 
 

 

  ROTEIRO 

1° dia - Chegada em Belize, traslado terrestre do aeroporto Internacional de Belize para o hotel com excursão 
GRATUITA ao Zoológico de Belize (-, -, -) 

Bem-vindo a Belize! Você será recebido na saída do aeroporto Internacional de Belize. Em seguida, você será 
transferido para o resort. Antes, um tour complementar pelo Zoológico de Belize no caminho está incluído.  
 
No Zoológico de Belize, localizado na milha 29 da rodovia George Price, você será levado em uma “excursão guiada 
ao zoológico de Belize”. O passeio dura no máximo 30-45 minutos, onde uma breve introdução sobre o background 
de alguns dos animais é explicado. O Zoológico espera por você. 

Hotel: Hospede-se em Hidden Valley Inn em um EstateRoom 

Na região de Mountain Pine Ridge, no interior do país, se encontra o Hidden Valley Inn, uma propriedade de 29 Km² 
é um recanto de tranquilidade e harmonia entre natureza e os visitantes, abrigando cachoeiras, lagos, rios e fauna 
impressionante.  

 
2° dia - Passeio pelas Ruínas Maias de Caracol (B, L, -) 

Desfrute da paisagem repleta de flora e fauna ao longo de uma trilha na floresta, proporcionando-lhe uma 
experiência inesquecível enquanto contama história de nobres e camponeses que viviam em um mundo místico. 

As árvores e a floresta guardam os segredos do lugar onde os ancestrais maias uma vez contemplaram as estrelas, 
planejaram guerras, projetaram e construíram estruturas magníficas, desenvolveram práticas agrícolas e realizaram 
seus rituais mais sagrados. Você visitará pátios antigos, quadras de bola, complexos residenciais e um observatório 
astronômico completo. 

A maior das estruturas é o Caana, medindo 43 metros de altura, tornando assim Caracol a maior ruína maia de 
Belize. No seu caminho de volta de Caracol, você terá outra pequena aventura parando na caverna do Rio Frio e Rio 
On Pools no cume do Monte Pine. Aqui você pode dar um mergulho e relaxar antes de retornar ao hotel. 

Hotel: Hospede-se em Hidden Valley Inn em um EstateRoom 

 
3° dia - Dia livre para atividades de lazer (B, -, -) 

Você não tem atividades reservadas para hoje, assim você pode relaxar no resort ou fazer qualquer um dos passeios 
no local. O Hidden Valley Inn é um resort de luxo íntimo situado dentro de uma vasta reserva privada exclusiva para 
nossos hóspedes.  

Aqui, tanto a natureza como os seus visitantes encontram um santuário no habitat perfeito, uma terra onde a 
serenidade, a beleza e a aventura se harmonizam. Localizado na área de Mountain Pine Ridge, no distrito de Cayo 
em Belize, o The Inn e seus doze chalés são decorados com conforto e comodidade que proporcionam aos nossos 
hóspedes uma hospitalidade luxuosa.  

Salões confortáveis com lareiras de pedra, sala de bar de mogno, terraço com piscina e jardins florescentes criam 
uma atmosfera que acomoda o senso de aventura dos hóspedes, bem como seu conforto e lazer. Mais do que 
férias, o Hidden Valley Inn& Reserve é uma experiênciaaltamente pessoal e exclusiva.  

À noite, desfrute do jacuzzi sob o céu estrelado de Belize ou aconchegue-se com um livro após o jantar. 



Hotel: Hospede-se em Hidden Valley Inn em um EstateRoom 

 
4° dia - Tour compartilhado pela caverna ActunTunichilMuknal (ATM) (B, L, -) 

Você será levado ao parque onde sua excursão começará com uma caminhada de 30 minutos pela floresta antes de 
chegar à entrada da caverna.  

Um pequeno mergulho o levará ao incrível reino do submundo. Uma caminhada de aventura leva à passagem de 
água principal, onde você pode desfrutar de formações geológicas incríveis, como estalactites cintilantes, 
estalagmites e mais.  

Esta câmara oculta promete revelar segredos antigos e processos geológicos que ajudaram a moldar o submundo 
maia conhecido como Xibalba: um mundo terrível sob a face da terra, o paralelo invisível, no qual reis e xamãs do 
passado maia podiam se aventurar e se comunicar com seus deuses ou ancestrais por meio de rituais e cerimônias. 

Os maias acreditavam que seus deuses tinham dupla face; eles podem ser bons ou ruins. Assim, para agradar aos 
deuses, eles recebiam oferendas que consistiam em comida, sangue ou sacrifícios humanos, na esperança de obter 
chuva, fertilidade ou prosperar na caça e na agricultura. 

No final de maio de 2012, um turista deixou cair acidentalmente uma câmera e fraturou um crânio humano com 
cerca de mil anos de idade. Como resultado, todas as câmeras sem licença são proibidas de entrar na caverna. 
Todos os visitantes são instruídos a tirar os sapatos e usar meias ao chegar à câmara seca superior para ajudar a 
minimizar o impacto do tráfego de pedestres. 

Ao terminar o passeio, você retornará ao parque, onde almoçará antes de retornar ao hotel. 

Hotel: Hospede-se em Hidden Valley Inn em um EstateRoom 

 
5° dia - Dia livre para atividades de lazer (B, -, -) 

 
Você não tem atividades reservadas para hoje, portanto você pode relaxar no resort ou fazer qualquer um dos 
passeios no local. 

Hotel: Hospede-se em Hidden Valley Inn em um EstateRoom 
 
6° dia - Piscinas secretas & Cachoeira (B, L, -) – Noite gratuita 
Este refúgio idílico inclui espumante, almoço, e ida e volta de veículo. Caminhada desde a nascente até uma piscina 
de águas cristalinas (40 minutos) na base de uma cachoeira onde você pode nadar ou relaxar em uma rede.  

Localizado ao longo da borda de uma das mais pitorescas cachoeiras e piscina da Reserva, a plataforma da selva 
Palapa tem um piso de ardósia com duas cadeiras e redes... um local muito romântico. A plataforma é 
frequentemente usada por lua de mel para piqueniques privados. Nade, relaxe e saboreie vinho ao lado de uma das 
joias da Mãe Natureza. 

Hotel: Hospede-se em Hidden Valley Inn em um EstateRoom 

7° dia - Dia livre para atividades de lazer (B, -, -) – Noite gratuita 

 
Você não tem atividades reservadas para hoje, portanto você pode relaxar no resort ou fazer qualquer um dos 
passeios no local. 

Hotel: Hospede-se em Hidden Valley Inn em um EstateRoom 



8° dia - Dia do Embarque (B, -, -) 

 
Chegou a parte mais difícil da sua viagem, a aventura chegou ao fim! Esta manhã, você será levado ao Aeroporto 
Internacional de Belize para que possa embarcar em seu voo de volta para casa. 

 

  INCLUI 

 7 noites de hospedagem – PACOTE INDICADO (2 NOITES SÃO GRATUITAS) 

 Refeições indicadas 

 Impostos e taxas de serviço para o indicado acima 

 Transporte conforme mencionado no itinerário 

 

Tarifa não inclui: 

 Taxa IRRFde transferência bancária referente pagamento ao fornecedor estrangeiro (consultar valores); 

 Refeições não Indicadas 

 Bebidas 

 Tours não indicados 

 Gorjetas para guias turísticos ou motoristas 

 Extras em hotéis (chamadas telefônicas, serviço de quarto, portaria, lavanderia, bebidas alcoólicas, etc.) 

 Refeições ou bebidas não especificadas no itinerário 

 Despesas pessoais e/ou médicas 

 Quaisquer incidentes imprevistos ou despesas médicas. Certifique-se de ter seguro adequado, que cubra 

todas as atividades neste itinerário, riscos possíveis, proteção de bagagem e cancelamento de feriado. 

 Check-out tardioou check-in antecipado 

 Voos internacionais 

 Taxas de embarque ou taxas de imigração (a serem pagas em alguns aeroportos ou fronteiras terrestres) 

 Custos associados a alterações em seu itinerário por motivos fora do nosso controle 

 Qualquer outro serviço não mencionado na lista “incluso” ou no itinerário 

 

Nota: Este é apenas um orçamento e um programa sugerido. Se no momento da reserva os hotéis cotados não 

estiverem disponíveis, hotéis semelhantes serão reservados e o preço está sujeito a alterações. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 



 

VALORES 
 

  Pacote  

Valor por pessoa 

USD 2.199,00* 

 

  

Data Válida Para Viagem: de 1 Ago – 1 Dez, 2021 

Período de Vendas: 1 Ago –  1 Set, 2021 
 

 

 

  FORMAS DE PAGAMENTO 

Para pagamento à vista: 
Após a confirmação, mediante depósito e envio de comprovante bancário 
A emissão somente será efetuada após a liquidação 
  
Para pagamentos com cartão: 
Entrada 25% + saldo em até 05 x sem juros (MASTER, VISA, DINERS, AMEX,ELO)* Não aceitamos outros cartões 
  
Estes valores expressam uma cotação e serão fixados somente no ato da confirmação de reservas. São, portanto 
sujeitos à alteração sem aviso prévio. 

 

  INFORMAÇÕES 

 
COVID 19 REQUERIMENTOS/PROTOCOLOS: 

 

 Os viajantes poderão desfrutar de suas férias em Belize, confiantes de que sua segurança é a principal 

prioridade do hotel. 

 Os clientes agora podem trazer um teste de PCR feito dentro de 96 horas (estendido a partir de 72 horas) 

 O teste rápido será aceito na chegada se realizado com RapidAntigen, Sofia, SD, Biossensor ou ABBOTT dentro 

de 48 horas. 

 Uma vez que o cliente receber a vacina completa da Covid-19 pelo menos 2 semanas antes da chegada, ele 

não é obrigado a trazer um PCR ou fazer o teste rápido no aeroporto 

 Testes rápidos ainda estão disponíveis no aeroporto por U$ 50 por passageiro, se o acima não se aplicar 

 Os clientes devem reservar hotéis e passeios aprovados pelo Belize TourismBoard - Gold Standard  

 

Lembrete: 

 

 Os clientes DEVEM manter as máscaras em todos os espaços públicos - há uma multa se forem pegos sem 

(exceção ao comer em um restaurante - para ser colocada de volta assim que eles saírem da mesa)  

 Os clientes devem manter uma distância social de 2 metros em espaços públicos 

 Clientes devem seguir o toque de recolher: 



• Toque de recolher às 22h - o toque de recolher é suspenso às 4h todas as manhãs de domingo a quarta-feira 

• Toque de recolher às 23h - o toque de recolher é suspenso às 4h todas as manhãs de quinta a sábado. 

 

Introdução a Belize 

 

• Informações-chave: 

• Local: América Central - fazendo fronteira com o Mar do Caribe a leste, Guatemala a oeste e sul e México a 

norte 

• Área territorial: 22, 963 quilômetros quadrados (8.866 sqmiles) 

•  População: Aproximadamente 311, 480 

• Moeda: Dólar de Belize 

• Taxa Cambial:     Taxa cambial fixa para dólar americano (BZ$2 = US$1)  

• Fuso Horário: GMT –6 

• Capital: Belmopan 

• Clima: Subtropical com médias anuais de temperatura 27˚C / 80˚F 

• Eletricidade: 110 v / 60HZ (Requerido adaptadores europeus) 

•  Línguas comumente faladas: Inglês e Espanhol 

• Taxa de embarque no aeroporto: US$ 39.25 

• Gorjetas: Pergunte se as gratificações estão incluídas em cada produto / serviço que você recebe em 

cada local, pois cada empresa adota um sistema diferente. Onde você recebeu um serviço excelente e a taxa 

de serviço não está incluída, uma diretriz recomendada deve ser entre 10-15%. Se desejar deixar uma 

gratificação onde a taxa de serviço está incluída, 5-10% é apreciado. 

• Belize foi abençoada pela natureza com uma variedade de atrações naturais extraordinárias. O país combina 

a mística da América Central e a autenticidade ricamente recompensadora de uma viagem ao Caribe. 

• Aqui você pode experimentar: a mais longa barreira de corais do hemisfério ocidental, o magnífico buraco 

azul, centenas de ilhas, locais para mergulho com snorkel e com cilindro; exuberantes florestas tropicais com 

cavernas espetaculares, cachoeiras refrescantes, pássaros exóticos e vida selvagem tropical; centenas de 

sítios antigos maias escavados e cobertos pela selva; tradições antigas e culturas locais fascinantes com 

deliciosos pratos locais, artes e artesanatos coloridos e música cativante. 

• Belize é uma terra de muitas culturas, mas “um” povo. Quer você tenha escolhido uma aventura rústica ou 

mimos em um luxuoso alojamento na selva, a mistura única de culturas fará com que o patrimônio natural e 

cultural ganhe vida com a calorosa hospitalidade de Belize. Mais do que férias, Belize é um estado de espírito. 

É um lugar onde seus sentidos ganham vida e você se encontra não apenas vivendo, mas saboreando cada 

momento. 

 

 


