Punta Cana e Panamá
7 dias e 6 noites

Algumas faces do Caribe são inesquecíveis. Um exemplo grandioso dessa memória de maravilhas naturais acontece na República
Dominica. O paraíso aqui é Punta Cana. Destino de mar transparente, de céu azul e de mata densa, a diversidade do ecossistema
permite no mesmo passeio ter à disposição uma paisagem de praia virgem ao mesmo tempo que um passeio de barco adentra
uma floresta, cenário de Hollywood. Somar Panamá a esse ícone de diversão garantida no Caribe é estender o contato a uma
cultura artesanal que esbanja cores na mesma proporção que o povo distribui sorrisos.

Roteiro
DIAS
1 Punta Cana
Recepção no aeroporto de Punta Cana e traslado ao hotel. Os apartamentos estarão disponíveis a partir das 16:00h. Restante do dia
livre. Hospedagem.
Em nossa programação a parte aérea não esta incluida, consulte nossas melhores tarifas.
2 Punta Cana
Hospedagem em regime “Tudo Incluído”. Dia livre, sugerimos oo passeio ao parque Bavaro Splash (opcional). Hospedagem.
3 Punta Cana
Hospedagem em regime “Tudo Incluído”. Dia livre, sugerimos um passeio a Altos de Chavon (opcional). Hospedagem.
4 Punta Cana
Hospedagem em regime “Tudo Incluído”. Dia livre, sugerimos um passeio a La Romana (opcional). Hospedagem.
5 Punta Cana, Cidade do Panamá
Em horário apropriado, traslado ao aeroporto de Punta Cana para embarque com destino a Cidade do Panamá (bilhete aéreo não
incluído). Recepção no aeroporto do Panamá e traslado ao hotel. Os apatamentos estarão disponíveis a partir das 16h.
6 Cidade do Panamá
Dia livre para atividades pessoais e passeios opcionais: City tour, Tour de Compras, etc.
7 Cidade do Panamá
Dispomos dos apartamentos até as 12:00h. Em horário conveniente, traslado ao aeroporto.

Serviços Incluídos
· 4 noites de hospedagem no hotel selecionado em Punta Cana;
· 2 noites de hospedagem na Cidade do Panamá;
· Sistema de alimentação, de acordo com os hotés selecionados;
· Traslado de chegada e saída em serviço compartido;
· Seguro de Cancelamento Trip Protector de USD 2.000,00.
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Serviços Excluídos
· Passagem aérea Brasil / Punta Cana // 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 15:00h e check out as 12:00h.
Importante

· Sugerimos contratar o seguro de viagem.
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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