
 A GRANDE CIDADE e as ILHAS das PÉROLAS 

A experiência da grande cidade combinada com a tranquilidade e belíssimas praias  

das ilhas do Golfo do Panamá : TABOGA, CONTADORA e BOLAÑOS 

  



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 / Ilha Contadora / Ilha Bolaños 

Partida manhã cedo do cais de Amador para as ilhas Taboga, Contadora ou Bolaños (conforme o programa escolhido). Alojamento.  



 

TABOGA, a ilha das flores 

Conhecida como “a Ilha das Flores”, fica 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. E quando os barcos partem, a meio da tarde, a paz 

e tranquilidade são ainda mais sentidas por quem fica… 

  



 



CONTADORA, a ilha das pérolas 

É o coração do Arquipélago das Pérolas, com as suas 7 praias (principais) disputando o como a Natureza pode ser 

exuberante. O nome vem do facto de ser aqui que os colonizadores espanhóis faziam a contagem das pérolas antes 

de serem enviadas para a coroa de Espanha, apanhadas que eram naquele mar de tons espantosos. Desfrute da 

beleza e da tranquilidade, conduza um pequeno carro de golfe para percorrer a ilha e admirar aqueles fabulosos 

cenários.  

 



  

 

BOLAÑOS, uma ilha (quase) só para si 

Minúscula, belíssima, com águas cristalinas e praias de areia branca, foi aqui que foram filmados episódios da série 

“Survivor”. Fique com a Natureza nuns (muito) confortáveis e bonitos bungalows. Dias para recordar, em particular 

quando se confrontar com o “stress” da vida diária… 



  

  



 

Dias 5, 6 e 7 – Ilha Taboga / Ilha Contadora/ilha Bolaños 

Desfrute das fabulosas praias, passeie, confunda-se com a Natureza….  

 

Dia 8 – Ilha Taboga / Ilha Contadora/ilha Bolaños – Cidade do Panamá 

Partida para a Cidade do Panamá. Alojamento no hotel. 

 

Dia 9 – Cidade do Panamá 

Tempo livre para passear, (re)visitar lugares especiais, do Casco Viejo a Amador… almoçar no Mercado dos Mariscos ou no Bucanero 

(nós dir-lhe-emos como fazer)… visitar o magnífico Biomuseo, com a sua fracturante arquitectura criada pelo famoso arquitecto Frank 

Gehry. Isto para não falar das (inevitáveis) compras. O tempo irá ser pouco para tanto que ver e fazer… 

 

Dia 10 – 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 ! 



- Com a ilha TABOGA : 

Com o hotel CERRITO TROPICAL, 3*** : 1.335 € 

   

 

Com o hotel TABOGA PALACE & SPA, 4**** : 1.427 € 

   



- Com a ilha BOLAÑOS : 

Com o hotel SONNY ISLAND RESORT, 4**** : 1.520 € 

 

  

  



 

- Com a ilha CONTADORA : 

Com o hotel MAR y ORO, 4**** : 1.505 € 

 

   



  

 

Incluído : 

- Voos internacionais, com taxas de aeroporto e combustível; 

- Transferes aeroporto Panamá / hotel / aeroporto; 

- Alojamento de 5 noites na Cidade do Panamá, com pequeno almoço incluído; 

- Bilhetes do barco para a ilha escolhida; 

- Alojamento de 4 noites na ilha escolhida; 

- 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. 

 


