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Bahamas e Panamá  
7 dias e 6 noites 

 

 

Quer um bom motivo para ir à Bahamas? Pois você tem muito mais do que apenas um. Três mil ilhas são razões de sobra para 

convencer qualquer viajante a curtir muito sol, praia e cenários paradisíacos num dos destinos mais ricos do planeta. para 

continuar ainda mais perfeito terminaremos na Cidade do Panamá para fazer muitas compras com preços incríveis. 

Roteiro 

DIAS 

1 Nassau  
Apresentação no aeroporto internacional para embarque com destino a Bahamas (bilhete aéreo opcional). Chegada no aeroporto 
recepção e traslado ao hotel. Os apartamentos estarão disponíveis a partir das 15h00 hrs. Hospedagem. 

2 Bahamas  
Dia livre. Sugerimos fazer o passeio City Tour (opcional) Hospedagem. 

3 Bahamas  
Dia livre. Sugerimos o imperdivel Nado com Golfinhos (opcional). Hospedagem. 

4 Bahamas  
Dia livre. Pela manhã sugerimos fazer as opções de Mergulhos nos belos coráis da Ilha para fechar com chave de ouro indicamos o 
passeio para apreciar o lindo Por do Sol (opcional). Hospedagem. 

5 Bahamas  
Os apartamentos estarão disponíveis até as 12h00. Em horário apropriado traslado ao Aeroporto para embarque com destino a 
Cidade do Panamá (Bilhete aéreo opcional). Recepção no aeroporto de Panamá e traslado ao Hotel. Hopedagem. 

6 Cidade do Panamá  
Dia livre. Sugerimos um passeio de compras (opcional) Hospedagem. 

7 Cidade do Panamá  
Os apartamentos estarão disponíveis até as 12h00. Em horário apropriado traslado ao Aeroporto para embarque com destino ao 
Brasil. 
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Serviços Incluídos 

· Programa de 7 noites sendo: 
· 2 noites em Guatemala 

· 4 noites de hospedagem no hotel selecionado em Bahamas; 

· 2 noites de hospedagem no hotel selecionado na Cidade do Panamá; 

· Sistema de alimentação, de acordo com o hotel selecionado; 

· Traslados de chegada e saída em serviço compartido; 

· Seguro de Cancelamento Trip Protector de USD 2.000,00. 

Serviços Excluídos 

· Passagem aérea Brasil / Nassau // Cidade do Panamá / Brasil  

· Taxas de embarque, excesso de bagagens, despesas com maleteiros.  

· Taxas governamentais ou locais cobradas através dos hotéis; 

· Gorjetas a guias, motoristas e garçons; 

· Refeições e bebidas não mencionadas como incluídas; 

· Documentação pessoal (passaporte, vistos, vacinas, etc); 

· Despesas de caráter pessoal, tais como telefonemas, lavanderia, utilização de frigobar, excesso de bagagem, 

etc; 

· Seguro assistência saúde/bagagem; 

· Qualquer ítem não mencionado como incluído; 

· Qualquer ítem mencionado como sugerido ou opcional. 
 

Opcionais 

· Ítens não mencionado como incluído; 

· Seguro assistência de viagem. 

· Passeios opcionais. 

· Aumento de cobertura para seguro de cancelamento. 

· Seguro de assistência de viagem Euromax Individual e Familiar. 

· Seguro de assistência de viagem  Bronze Individual e Familiar. 

· Aumento de cobertura para seguro de cancelamento, Trip Protector.  

Observações 

· Valores sujeitos a alteração sem previo aviso, sujeitos a disponibilidade de lugares; 

· Tarifas não válidas para períodos de eventos, feiras, congressos, feriados ou grupos; valores sujeitos a 

alterações sem prévio aviso.  

· É necessário passaporte com validade mínima de 6 meses da data de embarque. 

· Tarifas não válidas para períodos de eventos, feiras, congressos, feriados ou  grupos e sujeitos a alterações 

sem prévio aviso. 

· Check-In nos hotéis a partir das 16:00hrs e check out as 12:00hrs. 

 

Importante 

· Sugerimos contratar o seguro de viagem. 

 

Vacina: Para todos os passageiros com saídas do Brasil, com destino a Bahamas, é obrigatório a apresentação 

do certificado de vacinação  

contra febre amarela. As vicinas deverão ser tomadas com no mínimo 10 dias de antecedência ao embarque às 

Bahamas e os passageiros  
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que não forem vacinados, ou que não apresentarem o comprovante internacional 

de vacinação, terão sua entrada ao país negada. 

Embarque com menores: É obrigatória a apresentação de documento de 

identificação de crianças ou adolescentes, menores de 18 anos,  

os quais devem estar acompanhados dos pais (pai e mãe) ou de responsável legal, ou portar termo de 

autorização  

do Juizado de Menores, no caso de viagem com terceiros. (Artigo 82 - Estatuto da Criança e do Adolescente Lei 

Nº 8069/90) . 
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