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Descrição
Description

Percorra estradas panorâmicas explorando vulcões, cascatas, terras altas e praias do Panamá.

Itinerário / Itinerary
Itinerário Detalhado
Detailed Itinerary

1º Dia Portugal / Cidade do Panamá
Comparência no aeroporto 180 minutos antes da partida. Formalidades de embarque e partida no voo com destino à Cidade do Panamá, via uma cidade de ligação.
Assistência à chegada e transporte ao hotel. Alojamento.
2º Dia Cidade do Panamá / El Vallé
Em hora a combinar transporte à estação de rent a car. Levantamento da viatura alugada. Partida no carro alugado para El Vallé, viajando em direcção a oeste,
atravessando o Canal do Panamá sobre a Ponte das Américas até à costa do pacífico. Siga por uma estrada que o levará até à inativa cratera vulcânica de El Valle,
famosa pelas suas cascatas, clima rejuvenescedor e fontes termais. Alojamento.
3º Dia El Vallé / Villa Tavida
A viagem continua com um passeio panorâmico por uma estrada de montanha ventosa até à Posada Cerro La Vieja, famosa pelo seu relevo cárstico. Esta noite
ficará a dormir num chalé, localizado em Villa Tavida, inserido numa reserva natural privada, com uma impressionante cascata. Alojamento.
4º Dia Villa Tavida / Playa Venao
Com o carro alugado descida da montanha e continuação até à Península de Azuero, com as suas paisagens típicas e o seu charme cultural, famosa pelas suas
cidades históricas, comida saborosa e inúmeros festivais. Condução para sul em direção à cidade costeira de Playa Venao, conhecida pelos surfistas por suas ondas.
Alojamento.
5º Dia Playa Venao / Chitre
Regresso ao norte da península pelas áreas montanhosas do interior de Azuero, passando por aldeias típicas e fantásticos cenários de montanha. Ao chegar a
Chitre, check-in no Cubita Boutique Resort and Spa, um projeto determinado a resgatar e preservar as raízes, o património e as tradições da Península de Azuero.
Alojamento.
6º Dia Chitre / Chiriqui
Continuação da viagem em direção à cidade de Boca Chica, na província de Chiriqui, pela Autoestrada Panamericana. Alojamento num hotel boutique. Possibilidade
de explorar a área circundante, o Parque Marinho Nacional do Golfo de Chiriqui que tem algo a oferecer a todos. Alojamento.
7º Dia Chiriqui
Dia livre em Chriqui. Alojamento.
8º Dia Chiriqui / David / Cidade do Panama
Partida no carro alugada em direcção à cidade de David. Entrega da viatura no aeroporto. Formalidades de embarque e partida no voo doméstico de regresso à
Cidade do Panamá. Chegada e transporte ao hotel. Alojamento
9º Dia Cidade do Panamá / Portugal
Em hora a combinar localmente, transporte ao aeroporto da Cidade do Panamá. Formalidades de embarque e partida no voo internacional de regresso a Portugal, via
uma cidade de ligação. Noite a bordo.
10º Dia Portugal
Chegada e fim da viagem.

Inclui no Preço Base / Includes Base Price
Passagem aérea, em classe económica de acordo com o itinerário
Transporte do Aeroporto ao Hotel e Vice-versa (conforme itinerario)
Alojamento nos hoteis mencionados em regime de pequeno-almoço
Aluguer de uma viatura de acordo do 2º ao 8º Dia com seguro basico
Taxas hoteleiras e Iva
Assistência 24 horas em caso de emergência
Seguro Multiviagens
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Não Inclui no Preço Base / Not Included in Base Price
Documento ESTA (obrigatório para voos via ou com stop nos Estados Unidos)
Extras de carácter pessoal
Seguros opcionais, deposito de garantia e taxas de drop off
Visitas opcionais
Taxas de aeroporto, segurança e combustível
Imposto de saída do Panamá (aprox. 40 Usd por pessoa, pago localmente)
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