
Lazer e Tempos Livres

Programa 4 a 13 de outubro de 2016 PANAMÁ – Circuito e Praia

Primeira Opção

VIAGENS / NORTE

4 OUT - LISBOA OU PORTO / MADRID / CIDADE DO PANAMÁ
Comparência no respetivo aeroporto 2 horas antes da partida. Formalidades de embarque e saída em voo Iberia com
destino a Madrid. Chegada e mudança para voo com destino à Cidade do Panamá. Chegada, receção e transporte
privado para o Hotel Royal Sonesta****. Alojamento.

5 OUT - CIDADE DO PANAMÁ - PORTOBELO
Pequeno-almoço no hotel. Saída para dia inteiro de visita a Portobelo (serviço regular). Cruzamos o país, desde o
Pacífico ao Atlântico (Mar do Caribe), fazendo a rota que durante a época colonial ligava os dois oceanos e por onde
passaram muitas das riquezas que Espanha extraiu da América do Sul. Chegada a Portobelo, local onde repousa
uma rica história de tesouros e ganância. As suas fortificações apresentam ainda os canhões que protegiam a baía.
Portobelo é um povoado cheio de história colonial, que nos transporta atrás no tempo. Visita panorâmica da
Alfandega Real, as ruínas de São Jerónimo e Santiago da Glória, podendo ainda observar o famoso Cristo Negro de
Portobelo. Almoço em restaurante local. Regresso à Cidade do Panamá. Alojamento.

6 OUT - CIDADE DO PANAMÁ – CIDADE E CANAL
Pequeno-almoço no hotel. Saída para meio-dia de visita panorâmica à Cidade do Panamá e ao Canal (serviço
regular). Começamos pela zona antiga da cidade, conhecida como Casco Antíguo. Fundada em 1673, esta zona da
cidade conta com um museu de arte, o célebre Arco Chato, o Convento de Santo Domingo, a Igreja de San José, com
o seu altar em ouro, o Museu do Canal do Panamá, o Teatro Nacional, a Catedral Nacional, o Palácio Presidencial,
bem como outras igrejas coloniais e monumentos da mesma época. Na Calçada de Amador, encontra-se o quebra-
mar construído com rochas extraídas das escavações do “Corte Culebra”, um dos percursos que faz parte do Canal
do Panamá. Para aqueles que desejam levar uma lembrança deste país, irá ser feita uma paragem num mercado deq q j ç p p g
artesanato. Seguimos para a estátua de Vasco Nunez de Balboa, num passeio pela zona moderna da cidade, em que
nos são revelados a arquitetura vanguardista de vários edifícios. Passagem para a zona do Canal (Esclusa de
Miraflores), considerada uma das maravilhas do mundo moderno. Neste ponto conseguimos observar o modo como
os navios passam nos diversos desníveis do Canal. A visita termina nos 4 salões ligados à história deste
empreendimento: a história do canal, água - fonte da vida, modelo à escala do funcionamento do canal e o canal no
mundo. Almoço num restaurante local e regresso ao hotel. Alojamento.

7 OUT - CIDADE DO PANAMÁ / PLAYA BLANCA
Pequeno-almoço no hotel. Transporte privado para Playa Blanca. Chegada e alojamento no Hotel Sheraton Bijao
Beach Resort. Alojamento em regime de tudo incluído.

8 a 11 OUT - PLAYA BLANCA
Pequeno-almoço no hotel. Estadia no hotel em regime de tudo incluído - possibilidade de prolongar a estadia na praia
(consulte o valor da noite extra). Alojamento.

12 OUT - PLAYA BLANCA / CIDADE DO PANAMÁ / MADRID
Pequeno-almoço no hotel. Em hora a combinar localmente, transporte ao aeroporto. Formalidade de embarque e
saída em voo Iberia com destino a Madrid. Refeições e noite a bordo.

13 OUT - MADRID / LISBOA OU PORTO
Chegada a Madrid. Mudança de voo e continuação para Lisboa ou Porto. Chegada à cidade de destino. FIM DA
VIAGEM.

PROGRAMA Noite Extra Sheraton Bijao

Triplo Duplo Single Triplo Duplo Single

Sócios 
Efetivos

1.700,00€ 1.835,00€ 2.575,00€ 105,00€ 120,00€ 165,00€

Sócios 
Auxiliares

1.800,00€ 1.935,00€ 2.675,00€ 105,00€ 120,00€ 165,00€

VOOS A INFORMAR. Os passageiros do Porto, eventualmente poderão efetuar a ligação via
Lisboa.



Lazer  e  Tempos  Livres VIAGENS / NORTE

Os preços indicados incluem taxas de aviação de € 455.
Nota: Valores das taxas de aviação sujeitos a alteração.Custos

PASSAPORTE OBRIGATÓRIO.

O PREÇO INCLUI:
• Passagem aérea, na classe económica em voo regular Iberia, com direito ao transporte de 1 peça de bagagem (23 kg);
• Transporte do aeroporto ao hotel e vice-versa, bem como entre a cidade do Panamá e Playa Blanca em privativo;
• Tours em regular;
• 3 Noites no hotel Royal Sonesta, em regime de pequeno-almoço;
• 4 Noites no hotel Sheraton Bijao Beach Resort, em regime de tudo incluído;
• Todas as visitas conforme itinerário;
• Assistência local pelo nosso representante;Assistência local pelo nosso representante;
• Seguro Multiviagens - capital de € 30.000*;
• IVA, taxas hoteleiras, de turismo e serviço.

Os preços não incluem:
 Quaisquer serviços que não se encontrem devidamente mencionados no presente programa e extras efetuados durante a estadia, tais
como, bebidas às refeições, telefonemas, lavagem de roupa, etc;
 Gratificações a motoristas, guias e bagageiros;
 Bebidas às refeições, despesas de caráter pessoal e quaisquer serviços não mencionados como incluídos.

NOTAS:NOTAS:
 Taxas aeroporto incluídas, passíveis de alteração até 20 dias antes da partida;
 Os preços estão igualmente sujeitos a alterações cambiais, passíveis de alteração até 20 dias da partida ou até à data de pagamento

final do grupo;
 Não existem reservas ou bloqueios efetuados pelo que o preço orçamentado está sujeito a disponibilidade aérea e hoteleira de acordo

com as tarifas e hotéis considerados no orçamento;
 Imposto de saída do país - USD40 (Panamá), pagos localmente em dinheiro;
 Obrigatório passaporte com validade até seis meses, após a entrada no país.

Os débitos serão efetuados em  8 prestações nos dias 24MAI, 24JUN, 22JUL, 24AGO, 23SET, 24OUT, 24NOV e 22DEZ de 2016.

Desistências:
Depois de confirmada a inscrição pelo Clube, as desistências terão um custo mínimo de € 50,00, a título de Taxa de Reserva, 
eventualmente acrescida dos custos que nos forem exigidos pelo Operador, caso não se consiga substituição em tempo útil.

Os interessados devem inscrever-se de 26 de abril a 10 de Maio.
A 13 de maio informaremos os Associados cujas inscrições forem consideradas.
Inscrições limitadas e efetuadas pela ordem de chegada à Secretaria do Clube.
Não será válida qualquer inscrição não confirmada pelo Clube Millennium bcp.

Diversos

Lazer e Tempos Livres FICHA DE INSCRIÇÃO

http://clubemillenniumbcp.pt/index.php?option=com_artigos&cat=root_clube&subcat=Root_Inscricao_Actividade&ID=A000000000032250

