Panamá e Playa Blanca
7 dias e 6 noites

Difícil deixar de lado a oportunidade de conhecer um dos canais mais famosos do mundo e receber a acolhida dos panamenhos, cuja simpatia é
característica local. A Cidade do Panamá mostra nessa extensão seus aspectos mais cosmopolitas, reserva sua origem cultural num artesanato
colorido característico e traz um comércio que vai agradar muitos brasileiros que gostam de fazer comprinhas no exterior.

Roteiro
DIAS
1 Cidade do Panamá, Playa Blanca
Apresentação no aeroporto internacional e embarque com destino ao Panamá, Cidade do Panamá. (Bilhete aéreo opcional).
Recepção no Aeroporto e traslado ao hotel em Playa Blanca. Os apartamentos estarão disponíveis a partir das 15h.
2 Playa Blanca
Café da manhã. Dia livre para aproveitas das lindas praias e das dependências do hotel. Hospedagem.
3 Playa Blanca
Café da manhã. Dia livre para aproveitas das lindas praias e das dependências do hotel. Hospedagem.
4 Playa Blanca
Café da manhã. Dia livre para aproveitas das lindas praias e das dependências do hotel. Hospedagem.
5 Playa Blanca, Cidade do Panamá
Café da manhã. Dispomos do apartamento até as 12hs. Em horário apropriado, traslado para o hotel na Cidade do Panamá.
Hospedagem
6 Cidade do Panamá
Café da manhã. Saída para conhecer a cidade e suas atrações e visita ao Canal do Panamá (não inclui entradas* e almoço). *Entrada
não incluída no Centro de Visitantes de Miraflores: aproximadamente US$ 15 por passageiro, pagamento direto no local. Retorno ao
hotel. Hospedagem.
7 Cidade do Panamá
Café da manhã. Dispomos dos apartamentos até as 12h. Em horário apropriado, traslado ao aeroporto.
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Serviços Incluídos
. 4 noites de hospedagem em Playa Blanca;
. 2 noites de hospedagem na Cidade do Panamá;
. Café da manhã diário (exceto para Crianças);
. Sistema "Tudo Incluído" em Playa Blanca;
. Visita Panorâmica e Canal do Panamá;
. Traslados de chegada e saída.

Serviços Excluídos
. Passagens aéreas e suas taxas;
. Taxas de turismo de entrada/saída cobradas localmente;
. Taxas governamentais locais cobradas através dos hotéis;
. Gorjetas a guias, motoristas, garçons, tripulação de navios;
. Refeições e bebidas não mencionadas como incluídas;
. Documentação pessoal (passaporte, vistos, etc);
. Despesas de maleteiros;
. 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 iíem mencionado como sugerido ou opcional.
Opcionais
· Cartão de assistência GTA Bronze Individual e Família
· Cartão de assistência GTA Euromax indovidual e Família.
. Passeios;
. Seguro de viagem e saúde (recomendamos contratar).
Observações
. É necessário passaporte com validade mínima de 6 meses da data de embarque.
. É obrigatória a apresentação do comprovante internacional de vacinação contra a Febre Amarela (tirada com no mínimo 10 dias antes
do embarque), comprovante
internacional de vacinação emitido pela ANVISA.
. 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 16:00h e check out as 12:00h.
Importante
É obrigatória a apresentação do comprovante internacional de vacinação contra a Febre Amarela (tirada com no mínimo
10 dias antes do embarque).
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