INTRODUÇÃO
Prezado Associado RCI:
Você está recebendo este guia que tem o
objetivo de ajudá-lo a tirar o máximo de
proveito da sua viagem que cuidamos com
tanto carinho.
Cancún é um dos principais destinos turísticos
do mundo quando se pensa em praias.
Basta andar por alguns metros em suas areias
finas em perfeita harmonia com o mar azulturquesa para ser conquistado pelo lugar. Mas
a verdade é que Cancún vai muito além das
praias. É um destino completo.
A oferta de restaurantes e bares é enorme na
Boulevard Kukulcán, e a de lojas, muito maior.
Para a noite também não falta diversão.
E como se isso tudo ainda não fosse
suficiente, Cancún oferece mais.
A pouco tempo de viagem estão Tulum e a
bela Chichén Itzá, cidades maias de
arquitetura intrigante. Para explorar, também
vale a pena conhecer o Xcaret e Xplor,
parques aquáticos com muitos atrativos e
estruturados com diversas atividades, ótimos
para famílias com crianças.
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INFORMAÇÕES IMPORTANTES
Aeroporto
O Aeroporto Internacional de Cancún (CUN) encontra-se a 16 km. da cidade de Cancún, na costa do
Caribe sobre a Península de Yucatán. É o segundo aeroporto mais movimentado do México, apenas
atrás do Aeroporto Internacional da Cidade do México.
Locomoção
A forma mais barata de viajar ao redor de Cancun é de ônibus. Você pode pegar um ônibus da zona do
hotel para a maioria dos lugares e há um ônibus a cada hora a partir do aeroporto ao centro.
Aluguel de Veículos
Alugar um veículo é a melhor maneira para aproveitar tudo o que Cancun tem a oferecer.
Desta forma você terá autonomia e comodidade para visitar os parques arqueológicos que ficam
próximos a Cancun, além de todos as outras atrações.
Se ainda não alugou, entre em contato agora mesmo e alugue com tarifas especiais para Associados!
Vacinas
Não se exige a aplicação de nenhuma vacina para viajar ao México. Porém, é recomendável que as
vacinas contra Hepatite A e Difteria estejam em dia.
Moeda
A moeda oficial em Cancun é o peso mexicano. Dólares norte-americanos também são amplamente
aceitos. Bancos estão abertos de segunda a sexta-feira, entre 9 e 16 horas.
Gorjeta
Nos restaurantes, geralmente, a gorjeta não vem incluída na conta e é de costume deixar de 10% a 15%
para o garçom, mesmo que não seja obrigatório.
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INFORMAÇÕES IMPORTANTES
Segurança
Como em qualquer outra cidade grande, há incidência de roubos e furtos nas ruas.
Por isso é recomendável não carregar objetos ostentosos. Relógios e jóias aconselhase deixar no hotel. Leve somente o dinheiro necessário para gastar no dia.
Fuso horário:
-3 horas em relação ao horário de Brasília.
Visto
Brasileiros já podem viajar a Cancún sem a necessidade de visto.
Compras
Para compras Cancun é um ótimo lugar pois possui praticamente todas as marcas
americanas e europeias com ótimos preços, muitas vezes bem próximos aos dos EUA
e bem abaixo dos praticados no Brasil. O Shopping La Isla é aberto e possui canais
que saem da lagoa passando pelo meio do shopping, com possibilidade de passeios
em gôndolas. Há também o Plaza Kukulkán com sua extensão chamada de Luxury
Avenue, que possui lojas das grifes mais caras do mundo, o Plaza Caracol e o Plaza
Las Américas, um dos maiores, mas fica fora da zona hoteleira.
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CLIMA
Cancun está situada na costa oriental do continente, por isso é influenciada pelas correntes oceânicas quentes,
principalmente do Golfo do México, que promove um ambiente quente e chuvoso, tipicamente tropical.
O clima predominante é quente com chuva durante todo o ano, embora mais abundante no verão. A média anual de
temperatura varia em torno dos 27ºC.
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EXPERIÊNCIAS
Aproveite todas as atrações da Riviera Maya. São inúmeros parques e sítios ecológicos.
Compre antes os ingressos com a RCI Travel para não precisar pegar filas e pagar parcelado em até 8 vezes sem juros!
Confira algumas atrações:

X-Caret: O "Paraíso sagrado da natureza". Xcaret é o parque arqueológico mais famoso do
mundo. Aqui encontrará: ruínas arqueológicas, show de golfinhos, cavalos, aves tropicais,
viveiro com fauna regional, crocodilos, onças-pintadas, refúgio de veados, borboletário ,
caverna de morcegos, praia; também poderá fazer snorkeling nas suas famosas grutas de
água cristalina e seu rio subterrâneo. Visite a praça principal com estilo colonial, a cava, a
fazenda de henequém, o museu de arte popular mexicana, o museu vivo de orquídeas e
bromélias, a capela de Guadalupe e a de São Francisco de Assis, o povoado maia, a quadra
de “Juego de Pelota Prehispánico, a criação de “hongos” comestíveis (cultivo de fungos), a
criação de tartarugas marinhas, a lagoa de peixe-boi, além de cemitério mexicano. Faça uma
excursão na selva tropical, o aquário de arrecifes de coral e desfrute o show de ginetes.
Funciona de segunda-feira a Sábado.

Xplor: Experimente uma emocionante aventura ao ar livre, com tudo incluído, bem no
coração da Riviera Maya. Xplor está a apenas seis quilômetros de Playa del Carmen e oferece
inúmeras paisagens naturais que abrangem selvas, cenotes e rios subterrâneos. Este parque,
único deste tipo, apresenta quatro incríveis atividades principais, que podem ser curtidas
quantas vezes você quiser. Poderá conduzir um veículo anfíbio por caminhos através da selva,
remar um bote ao longo de um lindo rio subterrâneo, voar sobre as copas das árvores através
de uma tirolesa e nadar em um rio com milhares de impactantes estalactites e estalagmites.
No veículo anfíbio você percorrerá 5 km entre cenotes, rios e selva. Nas balsas você remará
com suas próprias mãos por mais de 500 metros entre formações rochosas milenárias. O
parque Xplor também conta com restaurante.
Funciona de segunda-feira a sábado. Excepcionalmente neste parque, crianças somente
acima de 5 anos, ou que meçam acima de 1m. de altura.

São Paulo: (11) 3524-3555 / Demais Regiões: 0800 602-3939 / www.rcitravel.com.br

EXPERIÊNCIAS
Xel-Há / Tulum: Descubra um dos mais belos sítios arqueológicos da Riviera Maya, o único que se
encontra no litoral do Mar do Caribe, dominando suas águas turquesa como um forte amuralhado.
Acredita-se que Tulum antigamente foi o principal porto dos Maias. Entre no Templo de los Frescos, o
dos descendentes dos deuses e El Castillo, um templo que oferece uma vista espetacular do litoral,
pois foi construído sobre uma falésia. Depois visite Xel-Há, um espetacular parque aquático temático,
único na Riviera Maya, no qual viverá um dia de aventuras, desfrutando atrações naturais, ecológicas
e aquáticas. Poderá explorar grutas, cavernas, cenotes (rios subterrâneos), mangues e percorra
confortavelmente o tranquilo rio que rodeia o parque todo em uma boia. Simplesmente um paraíso
para aqueles que desfrutam o snorkeling em ambientes naturais e únicos.
Funciona de segunda-feira a Sábado.
Xichén-Valladolid: Se anime a conhecer os grandes segredos do antigo mundo Maya nesta visita
ao sitio arqueológico de Chichén Itzá. Cative seus olhos com uma das mais recentementes
nomeadas Maravilhas do Mundo, A Pirâmide de Kulkucán, também conhecida como o “El Castillo”!
Dentro do sitio arqueológico um guia te acompanhará em um passeio e em seguida terá tempo livre
para conhecer o lugar e levar inesquecíveis lembranças. Quando terminar a visita a Chichén Itzá, terá
a oportunidade de conhecer a bela cidade de Valladolid, onde poderá realizar compras incríveis e
visitar antigos lugares com fachadas coloniais, tais como a ‘’igreja’’, a Praça Principal, o centro e a
Catedral de San Gervasio. Poderá degustar as deliciosas e autênticas especialidades gastronômicas
de Yucatán na exclusiva ‘’Casona Valladolid’’.
Funciona de segunda-feira a Sábado.
Cobá / Xel-Há: Uma incrível jornada com guias especializados até a imponente zona arqueológica
maia de Cobá, um antigo centro urbano maia cercado pela selva.
Em seguida, desfrute uma experiência incrível mergulhando com snorkel na angra de Xel-Há: o
aquário natural mais bonito do mundo. Xel-Ha é um Parque ecológico localizado no estado de
Quintana Roo, no México. Ele é caracterizado por um grande riacho em que a água de um rio
encontra o Mar do Caribe, formando o espaço ideal para a coexistência de 70 marinha e água doce.
É por esta razão que a Xel-Ha é conhecido como o aquário natural em todo o mundo. Além disso,
como o espaço de numerosas amostras de flora e fauna da região, foi agraciado com o título de XelHa Maravilha Natural do México em uma chamada nacional recente.
Funciona de terça a quinta-feira.
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NÃO VIAJE SEM...
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BOA VIAGEM!
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