
CIDADE do PANAMÁ E BOCAS DEL TORO 

A grande cidade e o mítico arquipélago, terra e mar de piratas   

 

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 – Cidade do Panamá / Bocas del Toro 

Partida em voo directo para o arquipélago de Bocas del Toro. Alojamento em hotel na ilha de Colón. 

Localizado no extremo oeste do Panamá, apenas a 40 km da fronteira com a Costa Rica, o arquipélago panamiano de Bocas del Toro 

compõe-se de várias ilhas, onde Cristóvão Colombo chegou a 6 de Outubro de 1502. Chamado de “Galápagos das Caraíbas”, a 

exuberância ecológica é enorme, oscilando entre mangais fervilhantes de vida, belíssimas praias, recifes de coral, selva e florestas 



tropicais. Este paraíso está, ainda – sublinhe-se a transitoriedade –, parcamente explorado, tanto turisticamente como na exploração 

dos recursos naturais existentes, da pesca às madeiras. Encontramos uma enorme diversidade, a todos os títulos: étnica (indígenas, 

afro-caribenhos, latinos, turistas de todo o mundo e expatriados de incontáveis nacionalidades que elegeram esta terra para viver, em 

opção ao seu país de origem), eco-biológica (flora e fauna) e cultural.  

Bocas del Toro tem o fascínio do que é por um lado primitivo e remoto, por outro profundamente sedutor e acolhedor. A água, o mar, é 

ali o centro, até no transporte – os taxis aquáticos são tão normalmente tomados como entrarmos num autocarro ou usarmos um 

qualquer veículo no nosso quotidiano em Portugal. Assistir ao pôr do sol num dos muitos bares cujo estrado de madeira se prolonga 

no mar, tomando uma bebida enquanto os beija-flores circundam à nossa volta e observando os numerosos barcos que cruzam a baía 

aos nossos pés é um momento único, inesquecível, que nos faz pensar fugazmente em como a Natureza pode ser perfeita, em como a 

vida pode ser maravilhosamente lânguida e tão deliciosamente sorridente. Um lugar para nos (re)encontrarmos connosco próprios...?? 

 

  



  

  



   

 

 

Dias 5, 6 e 7 – Bocas del Toro 

A descoberta de Bocas del Toro. Possibilidade de numerosas actividades e visitas, para além de desfrutar das praias. 

 

Dia 8 – Bocas del Toro / Cidade do Panamá 

Partida em voo directo para a Cidade do Panamá. Alojamento. 

 



 

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 ! 

 

Preço : 1.585 € 
 

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; 

- Voos domésticos, com taxas de aeroporto e combustível; 

- Alojamento de 4 noites em Bocas del Toro, 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. 

 

 

 

 

 

 


