O ESSENCIAL DO PANAMÁ
A descoberta dos lugares icónicos deste interessantíssimo país

Dia 1 – Lisboa (ou Madrid) – Panamá
Chegada ao aeroporto internacional de Tocumen, Panamá. Transfer para o hotel no centro da Cidade do Panamá;
Dia 2 – Cidade do Panamá
City tour para conhecer esta interessantíssima cidade, incluindo a fabulosa arquitectura colonial no seu centro histórico (Casco Viejo),
classificada pela UNESCO como Património da Humanidade. Tarde livre.

Dia 3 – Cidade do Panamá
Partida para as comportas de Miraflores, para conhecermos detalhadamente o funcionamento do célebre Canal do Panamá – uma
incomparável jóia da engenharia mundial. Visita ao muito interessante museu que narra com pormenor e magníficas fotografias a
história da construção desta obra monumental.
Tarde livre. Aproveite para visitar Panamá Viejo, as ruínas da cidade original, do século 15 (fechado 2ªa feira).

Dia 4 – Ilha Taboga
Partida (08 horas) do cais de Amador para visita à bela ilha de Taboga, conhecida como “a Ilha das Flores”, a menos de meia hora de
viagem por barco da Cidade do Panamá. Com uma história tumultuosa de piratas e corsários, é delicioso passear nas suas ruas,
apreciar as fantásticas vistas e descobrir a igreja de San Pedro, a segunda mais antiga das Américas. E, claro, desfrutar das suas
magníficas praias. Regresso às 16 horas.

Dia 5 – Portobelo
Dia dedicado a descobrir o sítio histórico de Portobelo, na costa do Caribe do Panamá, atravessando transversalmente o país. As
ruínas de Portobelo estão classificadas pela UNESCO como “Património da Humanidade”, dado o seu enorme interesse histórico. As
suas fortificações foram construídas nos séculos 16 e 17, em particular como defesa dos ataques dos piratas, incluindo do célebre
Henry Morgan. Era no enorme (e bem restaurado) edifício da Alfândega que o ouro vindo das colónias espanholas nas Américas era
verificado antes do embarque nos galeões para Espanha.

Visita à Igreja de San Felipe, com o seu Cristo Negro – motivo para a maior peregrinação de culto no Panamá: todos os anos em 21 de
Outubro, cerca de 100 mil pessoas acorrem a celebrar o famoso “Cristo Negro de Portobelo”
Após a visita, partida para uma vizinha ilha onde nas próximas horas poderá desfrutar de uma magnífica praia no Caribe. Almoço
incluído. Regresso ao seu hotel na Cidade do Panamá.

Dia 6 – Vale de Antón
Partida para a região de Anton, uma verdejante zona montanhosa tendo como centro uma pequena cidade, a única no mundo ubicada
numa cratera de (extinto) vulcão. Para além da beleza intrínseca do lugar, há muito para ver e fazer, desde o jardim zoológico a
fabulosas quedas de água, bem como interessantíssimos trilhos ecológicos. No final, poderá fazer excelentes compras no mercado de
artesanato.

Dia 7 – Cidade do Panamá
Dia livre para descoberta dos detalhes da grande cidade, bem como dos seus contrastes: revisite o Casco Viejo, percorra a Calzada de
Amador, aproveitando para ir ao magnífico Biomuseo, com a sua fracturante arquitectura criada pelo famoso arquitecto Frank Gehry.
Sugerimos a subida ao Cerro de Ancón, de onde se desfruta a mais fantástica vista sobre a cidade. Almoce no Mercado de Mariscos –
nós dir-lhe-emos como fazer. Isto para não falar das (inevitáveis) compras. O tempo irá ser pouco para tanto que ver e fazer…

Dia 8 – Cidade do Panamá / Lisboa (ou Madrid)
Transfer para o aeroporto internacional de Tocumen, para tomar o voo de regresso.

À sua medida : fique o tempo que quiser,
acrescentando as noites que desejar !

Preço : 1.372 €
Incluído :
- Voos internacionais, com taxas de aeroporto e combustível;
- Transferes aeroporto Panamá / hotel / aeroporto;
- Alojamento de 7 noites na Cidade do Panamá, com pequeno almoço incluído;
- Visitas guiadas indicadas no programa de viagem;
- O melhor seguro de viagem do mercado, incluindo cláusulas relativas à COVID-19;

Não incluído:
- Despesas pessoais;
- Outros que não os descritos acima.
O preço poderá variar segundo a data de partida, variação cambial e outros factores.

