
PANAMÁ : O CANAL E A GRANDE CIDADE

Uma visita  personalizada  à  “oitava  maravilha  do  Mundo”  (o  célebre  

Canal do Panamá) e à grande Cidade do Panamá, um misto de memória  

colonial,  modernidade e... um delírio para óptimas compras !! 

 

Dia 1 -  Bem vindo/a ao Panamá !!

Recolha no aeroporto e  transfer para o seu hotel  na Cidade do Panamá (30 minutos, 

aprox.). Ainda que pequeno em extensão, o país  oferece uma fabulosa bio-diversidade, 

para além de inacreditáveis contrastes. 



Alojamento no hotel Suites Amabassador, ou similar. 

(http://www.suitesambassador-hotel.com/index.cfm)

 

  

Dia 2 -  (História da) Cidade do Panamá 

Após o pequeno almoço, visita pormenorizada à riquíssima História da cidade, incluindo 

ao  secular  centro  histórico  :  foi  a  1ª  cidade  a  ser  construída  pelos  colonizadores 

espanhóis  (em 1519), tendo sido logo a seguir destruída pelos piratas comandados pelo 

lendário  Henry  Morgan.  Estas  construções  foram  depois  abandonadas,  tendo  sido 

edificada una nova cidade, a alguns kms de distância.  Construída em pedra, a antiga 

cidade – Panama  Viejo – está classificada como Património Mundial pela UNESCO.

Mais tarde, tempo livre para passear e/ou fazer compras nos armazéns da cidade.



Dia 3 - Canal do Panamá 

Após o pequeno almoço, partida para visita e observação do funcionamento da maravilha 

do engenho humano que é o Canal do Panamá, a partir da inesquecível experiência de 

embarque  num  navio  que  é  submetido  às  complexas  operações  –  mas  afinal  muito 

simples !!  Admiraremos ainda a magnífica vista da baía da Cidade do Panamá.

 

Dia 4 - Cidade do Panamá 

Dia  livre,  para  passear  e  fazer  (fantásticas)  compras  de  artigos  de  famosas  marcas 

comerciais a preços que nunca julgou possível...!!

Dia 5 -  Panamá /Costa Rica ou Portugal

Transfer para o aeroporto internacional de Tocumen para tomar o curto voo com destino à 

Costa Rica ou o voo intercontinental com destino a Portugal.

Incluído :

- Transfers privados;
− 04 noites de alojamento nos hotéis indicados (ou similares), com pequeno almoço e taxas incluídas;
− Visitas citadas, com guia especializado.

Não incluído :

− Despesas pessoais; (eventuais) Taxas governamentais de saída.




