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Descrição
Description

Combinar cidade com natureza e praias paradisíacas

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
Após o pequeno-almoço, saída para visita guiada da cidade. O tour inclui passagem por ?Panamá Viejo?, a cidade original fundada pelos espanhóis e mais tarde
pirateada pelo Pirata Henry Morgan. De seguida visita ao ?Casco Antiguo?, a cidade espanhola colonial construída em 1673 com uma mistura de estilos
arquitectónicos, incluindo o francês e o americano. Visita ainda ao Museu Afro-Antilico localizado na cidade. Continuação até Miraflores onde se encontra o famoso
Canal do Panamá onde se pode observar o movimento dos navios de carga nas suas docas. Almoço num restaurante local. Da parte da tarde, regresso ao hotel.
Alojamento.
3º Dia Cidade do Panamá
Após o pequeno-almoço, saída em direcção ao Parque Nacional Chagres. Este tour começa com um passeio numa ?piragua? (barco típico nativo) seguindo a rota
usada pelos indígenas nos seus transportes diários ao longo do Rio Chagres. De seguida caminhada através da floresta com um guia local indígena, que lhe
explicará os aspectos botânicos do trilho e a cultura da autentica aldeia indígena Emberá. Os membros da tribo local irão partilhar a sua cultura através de danças,
rituais, alimentação, etc. Almoço tradicional.Terá ainda a oportunidade de participar em pinturas corporais com tinta vegetal. Regresso à Cidade do Panamá e
alojamento.
4º Dia Cidade do Panamá / Boquete
Em hora a combinar localmente, transporte ao aeroporto de manhã cedo e partida no voo doméstico para David. Localizado na província de Chiriqui, na fronteira com
a Costa Rica. Chegada e transporte à povoação de Boquete. Da parte da tarde, desfrute das actividades disponíveis nas bonitas paisagens montanhosas da zona,
tais como passeios a cavalo, visitas ao florido jardim privado ou à plantação de café. Alojamento.
5º Dia Boquete
Após o pequeno-almoço, saída para exploração dos trilhos ao redor do Parque Nacional do Vulcão Baru com um guia naturalista. Terá a oportunidade de ver o
alusivo e esplendente Quetzal no seu habitat montanhoso de orquídeas selvagens e bromelias. Almoço pic-nic. Regresso a Boquete. Alojamento.
6º Dia Boquete / Bocas del Toro
Transporte terrestre de manhã cedo até Bocas del Toro. Chegada e transporte ao hotel. Alojamento.
7º Dia Bocas del Toro
Dia livre para desfrutar das magníficas praias. Alojamento.
8º Dia Bocas del Toro / Cidade do Panamá / Portugal
Em hora a combinar localmente, transporte ao aeroporto de Bocas del Toro e partida no voo doméstico para a Cidade do Panamá. Chegada e ligação ao voo
internacional de regresso a Portugal, via uma cidade de ligação. Noite a bordo.
9º 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
Alojamento em Hotéis da Categoria Escolhida em regime de pequeno-almoço
Refeições mencionadas no itinerário
Visitas em regular, de acordo com o Programa e com guias locais em espanhol
Voos domésticos
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
Visitas opcionais
Taxas de aeroporto, segurança e combustível
Imposto de saída do Panamá (aprox. 40 Usd por pessoa, pago localmente)
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