EXCURSÕES DA PRAIA E CIDADE HOTEIS
AVISTAMENTO DE BALEIAS E GOLFINHOS
As aguas de Panamá são o habitat reconhecido de mais de 30 espécies de cetáceos (golfinhos e
baleias). Além disso, Panamá é o único lugar no mundo onde coincidem as migrações de baleias
corcundas desde os hemisférios norte e sul. Durante a migração do hemisfério sul, nos meses de julho
a outubro, temos um 95% de probabilidades de passar tempo com as baleias. Nas Ilhas de Taboga e
Taboguilla ou no arquipélago Las Perlas (sede de 2 das temporadas da série Survivor), encontramos
aguas de um turquesa cristalino e muitas ilhas, algumas delas desertas, onde se podem admirar estas
extraordinárias criaturas. Este é um cenário familiar durante esta época do ano, nas cálidas aguas do
pacífico, especialmente entre a Cidade de Panamá e Ilha Contadora, onde centenas de baleias vem a
acasalar na Bahia de Panamá. Os observadores de baleias acorrem a este lugar para observar o
espectáculo majestoso.
INCLUI: Transporte terrestre e marítimo, guia turístico, bebidas, merenda
RECOMENDAÇÕES: Roupa confortável, sapatos esportivos ou sapatilhas, chapéu, protetor solar,
óculos escuros, traje de banho, toalha de praia.
NOTA: Não serão aceitas nesta excursão gestantes nem pessoas sob influência de álcool ou de
substâncias ilícitas.
PONTO DE PARTIDA: Praia Hotéis e Cidade Hotéis
TEMPORADA: Julho a Outubro
PRAIA HOTEIS
SAÍDA: 5:00 a.m.
REGRESSO: 6:30 p.m.
CIDADE HOTEIS
SAÍDA: 6:15 a.m.
REGRESSO: 5:00 p.m.
MÍNIMO: 5 pessoas
MAXIMO: 13 pessoas
FREQUENCIA: Domingo

CANAL DO PANAMÁ & COMPRAS
A combinação perfeita! Visitamos as Eclusas de Miraflores, onde poderemos admirar esta imponente
obra de engenharia de princípios do século XX. Observamos o tráfego de navios de dimensões
extraordinárias em tempo recorde (sujeito a itinerário da Administração do Canal). Visitamos também
dois dos maiores centros comerciais da América Central, que contam com lojas de calçados, artigos
esportivos, artesanato, vestuário para toda a família, eletrodomésticos (descontos especiais para seus
visitantes).
INCLUI: Transporte terrestre, guia, cupom de desconto das lojas do centro comercial Albrok Mall,
entrada do Canal, lanche e refresco.
RECOMENDAÇÕES: Roupa leve, sapatos cômodos para caminhar, protetor solar, óculos escuros,
chapéu. PONTO DE PARTIDA: Praia e Cidade Hotéis
PRAIA HOTEIS
HORA DE SAÍDA: 8:00 a.m.
HORA DE RETORNO: 6:30 p.m.
MÍNIMO: 6 pessoas
MAXIMO: 300 pessoas
CIDADE HOTEIS
HORA DE SAÍDA: 10:00 a.m.
HORA DE RETORNO: 4:00 p.m.
MÍNIMO: 4 pessoas
MAXIMO: 300 pessoas
FREQUENCIA: Diária.

CITY TOUR & CANAL DO PANAMÁ
Cidade do Panamá é conhecida por realizar três cidades em um, e esse passeio nos leva a conhecer
dois deles. Visitar a Cidade Velha, o Altar de Ouro, a Plaza de Francia, cofres. Passeio panorâmico pela
cidade moderna do Panamá e Cinta Costeira onde se encontra o monumento ao Vasco Núñez de
Balboa, o descobridor do mar sul. Visitamos as Eclusas de Miraflores, para observar o funcionamento
do canal e tráfego de embarcações (sujeito ao itinerário da Administração Canal). Passeio panorâmico
pela Causeway Amador. Visita a Duty Free Amphora.
INCLUI: Transporte, guia, entrada do Canal, almoço* e bebidas.
RECOMENDAÇÕES: Sapatos confortáveis, chapéu, protetor solar, óculos escuros.
PONTO DE PARTIDA: Praia e Cidade Hotéis
PRAIA HOTEIS (* Almoço)
HORA DE PARTIDA: 8:00 a.m.
HORA DE RETORNO: 6:30 p.m.
MÍNIMO: 6 pessoas
MAXIMO: 300 pessoas
CIDADE HOTEIS
HORÁRIO: 8:30 a.m. - 1:00 p.m. ou 1:30 p.m. – 6:00 p.m.
MÍNIMO: 3 pessoas
MAXIMO: 300 pessoas
FREQUENCIA: Diária
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COMUNIDADE INDÍGENA EMBERÁ
Entre as diversas comunidades indígenas que habitam no Panamá, podemos visitar as comunidades
dos Emberá Purú, os Parará Purú, ou os Emberá Drua, localizadas às margens dos mais importantes
rios afluentes da Bacia do Canal. Dependendo das condições climáticas da região, a visita poderá ser a
qualquer uma das comunidades. A excursão é feita em transporte terrestre, até o cais às margens do
rio San Juan ou Chagres, para sair depois numa travessia em pirágua (canoa), até a comunidade
indígena, cujos integrantes são migrantes das montanhas da província de Darién. Teremos uma
palestra sobre a história da cultura indígena e suas danças tradicionais e uma exposição de peças
artesanais típicas: cestas elaboradas com fibras naturais de palmas de chunga, maquenque e naguala,
além de figuras talhadas em madeira de cocobolo ou de tágua (mais conhecida como marfim vegetal).
Depois, degustaremos um almoço típico servido em folhas de plátano, composto por peixe frita, aipim
ou plátano. Também podemos experimentar o costume ancestral da tatuagem com jagua (semente
vegetal), que os indígenas utilizam em cerimônias para pintarem o corpo com figuras geométricas ou
de animais, y de um refrescante banho de rio.
NÍVEL DE DIFICULDADE: I – II
INCLUI: Transporte terrestre, percurso fluvial em pirágua a motor, guia, doação à comunidade e ao
parque, almoço típico, fruta, refresco, lanche e direito à tatuagem.
RECOMENDAÇÕES: Roupa confortável, sapatos esportivos ou sapatilhas aqua shoe, protetor solar,
óculos escuros, traje de banho, toalha de praia, muda de roupa extra, repelente.
NOTAS:
• Sómente pessoas em estado de saúde adequado podem participar nesta atividade.
• Não serão aceitas nesta excursão gestantes nem pessoas sob influência de álcool ou de substâncias
ilícitas.
• Por motivos climáticos a visita à cascata pode ser cancelada. Somente se faz a visita à Comunidade.
PONTO DE PARTIDA: Praia e Cidade Hotéis
PRAIA HOTEIS
HORA DE SAÍDA: 8:00 a.m.
HORA DE RETORNO: 6.30 p.m.
MÍNIMO: 4 pessoas
MAXIMO: 80 pessoas
CIDADE HOTEIS
HORA DE SAÍDA: 9:00 a.m.
HORA DE RETORNO: 5:00 p.m.
MÍNIMO: 3 pessoas
MAXIMO: 80 pessoas
FREQUENCIA: Diárias

TABOGA EM CATAMARAN
Ilha Taboga é uma ilha localizada do Golfo de Panamá com uma história muito colorida devido à
passagem de muitas culturas por suas terras, a somente 1 hora em catamarã da Cidade de Panamá.
Vive o melhor dia de praia, relaxamento e aventura.
INCLUI: Transporte terrestre e catamaran, almoço e refresco.
NO INCLUI: cadeira e guarda-sol, caminhada guiado na ilha. Custo adicional
RECOMENDAÇÕES: roupa cômoda, calçados cômodos, repelente, protetor solar, vestido de banho,
óculos de sol e toalha de praia.
NOTAS:
• Sómente pessoas em estado de saúde adequado podem participar nesta actividade.
• Não serão aceitas nesta excursão gestantes nem pessoas sob influência de álcool ou de substâncias
ilícitas • Devido às condições climáticas podem apresentar-se mudanças antes ou durante as
atividades.
• É obrigatório levar passaporte
PONTO DE PARTIDA: Praia e Cidade Hotéis
PRAIA HOTEIS
SAÍDA: 5:30 a.m.
REGRESSO: 5:00 p.m.
MÍNIMO: 5 pessoas
MAXIMO: 80pessoas
CIDADE HOTEIS
SAÍDA: 7:45 a.m.
REGRESSO: 4:00 p.m.
MÍNIMO: 2 pessoas
MAXIMO: 80 pessoas
FREQUENCIA: Diárias
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TELEFÉRICO & GATÚN EXPEDITION
Aproveite essa maravilhosa combinação ecológica, onde se realizarão duas excursões num só dia. A
excursão inclui um percurso nas gôndolas do teleférico que chega até á torre de observação, a partir
de cuja cúpula se poderá admirar o bosque tropical húmido da zona, sua flora e fauna nativa e a
imensidão do lago Gatún. Visita ao Orquidário, Borboletário e, anfibios seguido por um passeio em
lancha pelas águas do Canal de Panamá para percorrer os meandros aquáticos entre as ilhas em que
se transformaram os cumes ao criar o lago Gatún. Desfrute o almoço bufete do restaurante “Los
Lagartos”, nas margens do Rio Chagres, onde se observam maravilhosas vistas do rio e seus arredores.
GRAU DE DIFICULDADE: I
INCLUI: Transporte terrestre, guia turístico, visita ao teleférico, visita às exposições, passeio em lancha
pelo lago Gatún, almoço bufete e refresco.
RECOMENDAÇÕES: roupa cômoda e ligeira, sapatilhas, chapéu, protetor solar, repelente, óculos de
sol.
NOTAS:
• Sómente pessoas em estado de saúde adequado podem participar nesta atividade.
• Não se aceitarão nesta excursão mulheres grávidas nem pessoas sob a influência do álcool ou de
substancias ilícitas. •
Programação sujeita à disponibilidade de teleférico •
Cancelamentos no
próprio dia da excursão.
PONTO DE PARTIDA: Praia e Cidade Hotéis
PRAIA HOTEIS
SAÍDA: 8:00 a.m.
REGRESSO: 5:30 p.m.
MÍNIMO: 5 pessoas
MAXIMO: 100 pessoas
CIDADE HOTEIS
SAÍDA: 9:00 a.m.
REGRESSO: 4:00 p.m.
MÍNIMO: 4 pessoas
MAXIMO: 100 pessoas
FREQUENCIA: martes, quintas, sábados e domingos.

COMBÓIO PANAMA EXPRESS
Travessia até a Cidade de Colón, o principal porto para o tráfego de mercadorias de importação e
reexportação do país, mundialmente reconhecido por seu comércio. Visitamos Portobelo o setor mais
rico da rota entre a Espanha e a América durante os séculos XVI e XVII. Daqueles tempos, restam as
ruínas que ainda mostram os canhões espanhóis que serviram para sua defesa e atualmente é um
importante centro de peregrinação para os devotos do Cristo Negro.
Visitamos o centro de observação das eclusas de Agua Clara, uma das peças mais espetaculares do
projeto de ampliação do canal. Este novo mirador oferece um panorama impressionante; desde a sua
posição privilegiada o visitante observa o majestoso Lago Gatún, através do qual os barcos continuam
o seu transito pela via interoceânica, onde a admirável obra da ampliação emprega tecnologia
sofisticada e maquinaria gigantesca. Almoço em um restaurante local e visita panorâmica de Colón.
Retornamos à cidade do Panamá, (uma hora de trem) na primeira ferrovia interoceânica do mundo, a
bordo do Panamá Canal Railway, margeando a rota do Canal, passando pelas eclusas, através do
histórico Corte Gaillard, no meio das matas que circundam o belíssimo Lago Gatum.
INCLUI: Transporte terrestre e ferroviário, guia, ingressos, refresco, lanche e almoço.
RECOMENDAÇÕES: Roupa leve, sapatos cômodos para caminhar, protetor solar, repelente, óculos
escuros.
NOTAS:
Por motivos climáticos, a excursão poderia trocar a visita do Portobelo o forte de S. Lorenzo, situado
sobre um promontório rocho sona foz do rio Chagres, foi através deste rio que o pirata Henry Morgan
veio para a cidade do Panamá "La Vieja" para saquear, e é considerado como uma das fortificações
mais importantes do período colonial.
PONTO DE PARTIDA: Praia e Cidade Hotéis
PRAIA HOTEIS
SAÍDA: 8:00 a.m.
REGRESSO: 8:30 p.m.
MÍNIMO: 6 pessoas
MAXIMO: 100 pessoas
CIDADE HOTEIS
SAÍDA: 8:30 a.m.
REGRESSO: 7:00 p.m.
MÍNIMO: 5 pessoas
MAXIMO: 100 pessoas
FREQUENCIA: Somente segunda a sexta.
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TRÂNSITO PARCIAL PELO CANAL DO PANAMÁ
Você está convidado a conhecer a Oitava Maravilha do Mundo desde a melhor perspectiva possível: a
bordo de uma embarcação, que realizará o trânsito partindo do Cais da Divisão de Dragagem, em
Gamboa, no Lago Gatum. A continuação se dirigirá às Eclusas de Pedro Miguel, no lado pacífico, a 9
metros de profundidade, passando pelo Corte Culebra ou “Gaillard Cut”, divisão continental
americana. Neste ponto iniciará a operação do Canal quando se poderá ver como funciona o
mecanismo (hidráulico) das Eclusas. Continuamos até as Eclusas de Miraflores, a 18metros de
profundidade, para passar por baixo da imponente Ponte de Las Américas, porta do Canal no lado
pacífico, finalizando o tour no Cais Balboa ou Calzada de Amador. Transporte terrestre de retorno.
INCLUI: Transporte terrestre e marítimo, guia, refresco e almoço.
RECOMENDAÇÕES: Roupa leve, sapatos cômodos, protetor solar, óculos escuros, passaporte, chapéu.
NOTAS:
• O horário vai depender da duração do trânsito pelas eclusas e a variação pode ser de até duas
horas. • A embarcação poderia ser de um tipo diferente do que se mostra na foto.
• O percurso do transito pode variar de acordo com o seu lugar de saída
PONTO DE PARTIDA: Praia e Cidade Hotéis
PRAIA HOTEIS
SAÍDA: 7:00 a.m.
REGRESSO: 5:30 p.m.
MÍNIMO: 6 pessoas
MAXIMO: 400 pessoas
CIDADE HOTEIS
SAÍDA: 9:00 a.m.
REGRESSO: 3:30 p.m.
MÍNIMO: 4 pessoas
MAXIMO: 400 pessoas
FREQUENCIA: Só aos sábados.

VALLE DE ANTÓN
A 45 minutos do Hotel e 90 minutos da cidade da Panama, visitaremos o pitoresco povoado de El Valle
de Antón, situado na cratera de um vulcão extinto, onde encontraremos um mercado de artesanato
com uma variada seleção de peças elaboradas por habitantes da comunidade, flores tropicais, frutas e
vegetais. Visitará o “Chorro El Macho”, onde percorrerá trilhas no meio de uma floresta úmida
tropical. Visitaremos um albergue local para animais, que funciona como lugar para a recuperação dos
animais selvagens machucados que precisam de assistência. E também o Jardim Botânico El Níspero,
com sua flora e fauna endêmica da região, incluindo um orquidário.
INCLUI: Transporte terrestre, guia, ingresso, lanche* e almoço**, refresco.
RECOMENDAÇÕES: Bermudas ou shorts, tênis, repelente, protetor solar, chapéu, óculos escuros.
PONTO DE PARTIDA: Praia e Cidade Hotéis
PRAIA HOTEIS (* Lanche)
SAÍDA: 8:00 a.m.
REGRESSO: 2:00 p.m.
MÍNIMO: 4 pessoas
MAXIMO: 300 pessoas
CIDADE HOTEIS (**Almoço)
SAÍDA: 8:00 a.m.
REGRESSO: 5:00 p.m.
MÍNIMO: 5 pessoas
MAXIMO: 300 pessoas
FREQUENCIA: Diária.
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EXCURSÕES DA PRAIA HOTEIS
AVENTURA ECOLÓGICA À INDIA DORMIDA
CAMINHADA + TERMAS
Venha conhecer a mágica história que rodeia esta majestosa montanha situada em “El Valle de
Anton”, a 45 minutos do hotel, chamada “A índia adormecida”. Sugerindo a forma de uma mulher
deitada, tem inspirado poetas e escritores a imortalizar uma lenda da época colonial. O percurso
inicia-se com a visita a famosa “Pedra Pintada”, que contem misteriosas grafias executadas sobre a
pedra pelos antepassados indígenas e que escapam ainda a uma interpretação cientifica, mas sobre as
quais se tecem numerosas historias no Vale de Anton. A caminhada que leva a índia adormecida
atravessa um belíssimo bosque de nubiloso onde a vegetação nos transporta ao sonho e a magia dos
contos de fadas; depois de cerca de duas horas de caminho chegamos ao topo da montanha, a mais
de 700 metros sobre o nível do mar, onde somos recompensados com uma vista espetacular sobre o
vale além duma brisa fresca, e, não menos importante, um delicioso almoço! Já durante a tarde
propomos-lhe um banho revitalizante nas águas termais, praticando a mineroloterapia com a
aplicação do milagroso barro com poder curativo contra doenças da pele, alergias, artrite, entre
outras. Terminamos o passeio com uma visita ao mercado de artesanato típico do lugar.
NÍVEL DE DIFICULDADE: IV
INCLUI: Transporte terrestre guia entradas, pessoal de resgate, refrescos, snack e almoço.
RECOMENDACOES: Calças compridas, sapatilhas, roupa de banho, toalha de praia, chapéu, repelente
de insetos, protetor solar, óculos de sol, uma muda de roupa.
PESO MÁXIMO: 90 Kg / 200 lbs por pessoa
IDADE MÍNIMA: 12 anos Nota:
• Sómente pessoas em estado de saúde adequado podem participar nesta atividade.
• Não serão aceitas nesta excursão gestantes nem pessoas sob influência de álcool ou de substâncias
ilícitas.
HORA DE SAIDA: 8:00 a.m.
HORA DE RETORNO: 4:30 p.m.
MÍNIMO: 5 pessoas
MAXIMO: 30 pessoas
FREQUENCIA: Diária.

CASCATAS LAS YAYAS
Localizadas na entrada do Parque Nacional Omar Torrijos Herrera, em El Copé, à uma hora
aproximadamente do Resort, chegamos às cascatas “Las Yayas” onde a água se desliza sobre imensas
rochas vulcânicas que ao final se dividem em três quedas. Tesouro da mãe natureza que convida a
conhecer sua história, ascendendo e descendendo no meio da montanha até o leito, entre uma
vegetação variada de bosque primário com clima tropical, variedade de exuberantes samambaias
arbóreas, musgos, orquídeas, bromélias, helicônias (bananeira-do-mato) e um sem-número de plantas
endêmicas. No final do trajeto encontraremos um pequeno mirante que constitui um convite para
observar este espetáculo da natureza. A caminhada, que dura aproximadamente 1 hora e meia,
permite a observação de uma natureza cênica em uma aventura ecológica. Ao finalizar a caminhada,
tome um banho refrescante nesta piscina natural.
GRAU DE DIFICULDADE: I - II
INCLUI: Transporte terrestre, guia, salgadinhos, refrescos, ingressos.
RECOMENDAÇÕES: Roupa leve, shorts, tênis, sapatilhas aqua shoe, repelente, protetor solar, óculos
escuros, chapéu, toalha de praia, muda de roupa extra.
NOTA:
• Sómente pessoas em estado de saúde adequado podem participar nesta atividade.
• Não serão aceitas nesta excursão gestantes nem pessoas sob influência de álcool ou de substâncias
ilícitas.
HORA DE SAIDA: 8:00 a.m.
HORA DE RETORNO: 2:00 p.m.
MÍNIMO: 4 pessoas
MAXIMO: 40 pessoas
FREQUENCIA: Diária.
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CULTURA E ARTESANATO
A província de Cocle possui uma forte vocação artesanal, que se reflete claramente na grande
quantidade de produtos elaborados a mão com uma diversidade de materiais, tomados da natureza:
chapéus, cestas, pintura em madeira, artigos de prata, bordados, talhados em pedra-sabão. Nós
visitamos Natá De Los Caballeros - cidade emblemática, que é a mais antiga do litoral pacífico e a
segunda em terra firme; aqui conheceremos a Basílica Menor Santiago Apóstolo, o Museu
Arqueológico El Caño, onde se encontram os vestígios mais importantes de uma antiga civilização précolombiana. Depois nos dirigiremos a uma loja de artesanato situada no povoado de La Pintada, lugar
interiorano famoso pela confecção do típico chapéu panamenho, conhecido como o “sombreiro
pintado” e a fábrica de tabacos onde se produz uma variedade do famoso charuto cubano. Visita
panorâmica do bairro de San Antônio e Parque Central da cidade de Penonomé, ponto central
geográfico do país. Compras em La Central de Penonomé.
GRAU DE DIFICULDADE: I
INCLUI: Transporte terrestre, guia, salgadinhos, refrescos, ingressos.
RECOMENDAÇÕES: Sapatos cômodos para caminhar, chapéu, protetor solar, repelente, óculos escuros
e dinheiro (cash) para compra de souvenirs.
HORA DE SAÍDA: 8:00 a.m.
HORA DE RETORNO: 2:00 p.m.
MINIMO: 4 pessoas
MAXIMO: 120 pessoas
FREQUENCIA: Terça a Sexta.

OBSERVAÇÃO DE AVES – CERRO CAMPANA
A 50 Km do hotel, está o Cerro Campana, 4.816 hectares de terra declarados primeiro Parque Nacional
em 1967. O Parque protege uma grande biodiversidade de fauna e flora, bordejada pelo Rio Sajalices
que desemboca no Oceano Pacífico e a base do Rio Chagres, que constituem o sistema mais complexo
de reserva aquática para a operação do Canal do Panamá. Segundo investigações do Instituto
Smithsonian de Pesquisas Tropicais, a elevação da rocha basáltica que forma estas pitorescas
montanhas contribuiu para a riqueza natural do parque, o que torna esta oportunidade ideal para
iniciar-se na fascinante atividade de observação de aves, na qual se podem avistar espécies como o
tucano-de-bico-arco-íris, tangará, gavião-de-rabo-branco, pava cimba, entre outros.
GRAU DE DIFICULDADE: I – II
INCLUI: Transporte terrestre, guia, ingressos, refresco, lanche, binóculos, cartilha de aves.
RECOMENDAÇÕES: Usar tênis (ou botinas), impermeável, repelente, calça comprida, chapéu.
HORA DE SAÍDA: 6:00 a.m.
HORA DE RETORNO: 12 m.
MINIMO: 4 pessoas
MAXIMO: 15 pessoas
FREQUENCIA: Diárias
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ROTA DO RUM DE PANAMÁ
A 2 1/2 horas do Hotel Decameron, encontramos Pesé, pitoresca aldeia da provincia Herrera. Aqui
visitaremos a Hacienda San Isidro, berço do rum de Panamá, onde se produz o famoso “Ron Abuelo” e
o “Seco Herrerano”. Iniciamos o percurso de Pesé conhecendo a história do povoado na Casa Colonial
onde viveu o fundador da Hacienda, Don José Varela Blanco e a sua familia. Na Casa Colonial
apreciaremos uma mostra museográfica que inclui uma exposição de fotos restauradas da familia, da
antiga destilaría, do engenho da cana de açúcar e dos moradores da área. Breve visita á Igreja de San
José, ícono de Pesé. Já na Hacienda San Isidro, visitaremos a área da destilaria onde seguiremos os
vários passos do processo produtivo desde as plantações da cana de açúcar, a fermentação, a
destilação e o envelhecimento nas caves em barris de carvalho branco. Desfrutaremos agora a
degustação dos diferentes Runs Abuelo: Añejo, 7 anos, 12 anos e Ron Abuelo Centúria, o coñac do
rum. Esta degustação realiza-se seguindo as instrucções dum especialista, que nos fará viver uma
experiencia multisensorial a través da vista, do olfato e do paladar, descobrindo as características
organolépticas e os componentes do rum Premium. Provaremos um almoço típico panameño com
open bar de Rum Premium e bebidas não alcoólicas, acompanhado com música ambiental.
INCLUI: Transporte, guia, entradas, refrescos e almoço con open bar de Ron Premium e bebidas não
alcoólicas.
RECOMENDAÇÕES: Sapatos desportivos, chapéu, protetor solar, repelente, óculos de sol y dinheiro
para compra de souvenirs
HORA DE SAÍDA: 8:00 a.m.
HORA DE RETORNO: 6:30 p.m.
MINIMO: 7 pessoas
MAXIMO: 50 pessoas
FREQUENCIA: Segunda a Sexta.

SURF – PRAIA EL PALMAR
A 30 minutos do hotel, encontraremos El Palmar, pequeno povoado litorâneo no pacífico panamenho
onde fica a Panamá Surf School, que goza de uma localização privilegiada no golfo pacífico e oferece a
possibilidade de surfar em uma das mais famosas praias do país. A escola de surf está em frente à
praia e conta com uma excelente formação de ondas ideais para principiantes e para surfistas
experientes. As aulas são dadas por surfistas profissionais, que lhe ensinarão as bases deste esporte
para viver uma divertida e segura experiência. Há um instrutor disponível para cada dois alunos. Não é
necessária experiência, apenas a vontade de se divertir e se lançar à aventura das ondas, aprendendo
um dos esportes aquáticos mais excitantes. Para surfistas experientes, alugam-se pranchas de surf.
NÍVEL DE DIFICULDADE: II
INCLUI: Transporte terrestre, duas horas por pessoa (teoria, prática na areia e na água) instrutor
bilíngue (espanhol – inglês), prancha, salgadinhos e refrescos.
RECOMENDAÇÕES: Saber nadar, muda de roupa extra, toalha de praia, traje de banho, protetor solar,
óculos escuros, chapéu, rash guard ou camiseta para usar durante a aula. IDADE MÍNIMA: 12 anos
NOTAS:
• Sómente pessoas em estado de saúde adequado podem participar nesta actividade.
• Não serão aceitas nesta excursão gestantes nem pessoas sob influência de álcool ou de substâncias
ilícitas
• Devido às condições climáticas podem apresentar-se mudanças antes ou durante as atividades
programadas e os horários podem variar conforme a maré.
PONTO DE PARTIDA: Praia e Cidade Hotéis
PRAIA HOTEIS
SAÍDA: 9:00 a.m. - 1:00 p.m. ou 2:00 p.m. - 6:00 p.m.
MÍNIMO: 3 pessoas
MAXIMO: 15 pessoas
CIDADE HOTEIS
SAÍDA: 9:00 a.m.
REGRESSO: 5:00 p.m.
MÍNIMO: 4 pessoas
MAXIMO: 15 pessoas
FREQUENCIA: Diárias
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EXCURSÕES DA CIDADE HOTEIS
BIOMUSEO E CALÇADA DE AMADOR
Convidamos a conhecer as origens do istmo de panamá através do biomuseu conceptualizado pelo
mundialmente reconhecido arquitecto Frank Gehry. O edifício foi criado para contar a história de
como o istmo de Panamá surgiu desde o fundo marinho para unir dois continentes, e dividir em dois
um grande oceano mudando assim para sempre a biodiversidade do planeta. Oito galerias e oito
“artefatos de assombro” nos contam esta história e o seu colossal impacto sobre a biodiversidade do
planeta. Um oásis que oferece experiências diversas. Inclui também um passeio panorâmico pela
calçada amador.
INCLUI: transporte, guia, entradas ao Biomuseu e bebida.
RECOMENDAÇÕES: roupa cômoda e óculos de sol
DURAÇÃO: duas horas.
MINIMO: 4 pessoas
MAXIMO: 100 pessoas
FREQUENCIA: De terça a domingo

CANAL DE PANAMÁ
Desde a cidade de Panamá fazemos um percurso para chegar as Eclusas de Miraflores, onde podemos
apreciar esta imponente obra da engenharia de princípios do Sec. XX, e observar de perto a operação
do Canal e o transito de barcos (sujeito ao itinerário da Administração do Canal).
INCLUI: Transporte terrestre, guia, entradas ao CANAL.
RECOMENDAÇÕES: Vestuário confortável, óculos escuros, chapéu.
DURAÇÃO: 2 Horas
MINIMO: 5 pessoas
MAXIMO: 100 pessoas
FREQUENCIA: Diária
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JANTAR TÍPICO E SHOW FOLCLÓRICO
Do folclore panamenho se pode afirmar que é a melhor ilustração do lema “Panamá, ponte do Mundo,
coração do Universo”. Desde os primeiros habitantes do istmo, o povo panamenho vem forjando sua
identidade sobre a pluralidade, com um insondável, mas singelo coração, aberto a uma enorme
diversidade de influências culturais. O resultado: tambores africanos vestem as galas sevilhanas da
pollera, o traje nacional do Panamá, em um tamborito; vozes célticas se escutam em uma cumbia; os
sabores dos cinco continentes convivem em harmonia numa comida típica: tudo é fruto de um
fenômeno de fusão cultural em pleno acontecer, no qual o insólito sempre tem lugar. Você está
convidado a um apaixonante encontro com a autêntica alma de um povo.
INCLUI: Transporte terrestre, jantar, show folclórico.
RECOMENDAÇÕES: Vestuário casual.
HORA DE SAÍDA: 7:00 p.m.
HORA DE RETORNO: 10:00 p.m.
MINIMO: 4 pessoas
MAXIMO: 130 pessoas
DISPONÍVEL: De segunda a sábado

OBSERVAÇÃO DE AVES O CAMINHO DO OLEODUTO
Localizado no coração do Parque Nacional Soberania e apenas a 45 minutos da cidade, o Caminho do
Oleoduto é um dos bosques tropicais mais acessíveis do mundo. Seus 17 quilômetros de caminho
oferecem a experiência mais excitante em observação de aves. Nesta área, a Sociedad Audubon do
Panamá já registrou a maior quantidade de espécies na contagem de Natal, em um período de 24
horas. A vegetação do Parque Nacional Soberania é característica de uma floresta tropical úmida. Há
cerca de 1.300 espécies de árvores, 105 espécies de mamíferos, 394 espécies de aves, 55 espécies de
anfíbios e 79 espécies de répteis.
GRAU DE DIFICULDADE: I - II.
INCLUI: Transporte terrestre, guia, ingressos, refresco, salgadinhos, binóculos, cartilha de aves.
RECOMENDAÇÕES: Tênis (ou botinas), impermeável, repelente, calça comprida, chapéu.
HORA DE SAÍDA: 6:00 a.m.
HORA DE RETORNO: 12:00 m.
MINIMO: 4 pessoas
MAXIMO: 100 pessoas
FREQUENCIA: Diária
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RECORRIDO PELA CIDADE DE PANAMÁ
A cidade de Panamá distingue-se por abrigar três cidades numa só. Visita panorâmica pelas ruínas de
“Panamá La Vieja”, nomeada Patrimônio da Humanidade pela UNESCO. Passeio panorâmico pela
moderna cidade de Panamá e o bulevar Balboa onde encontramos o monumento a Vasco Nunez de
Balboa, que descobriu o Mar do Sul, hoje Oceano Pacifico. Panorâmica do “Casco Antiguo”, o segundo
centro histórico, também nomeado pela UNESCO como Patrimônio da Humanidade, e Panorâmico
pela calcada de Amador.
INCLUI: Transporte terrestre, guia e 1 garrafa de água.
RECOMENDAÇÕES: Sapatos confortáveis, chapéu, protetor solar, óculos escuros.
DURAÇÃO: 2 horas.
MINIMO: 4 pessoas
MAXIMO: 300 pessoas
FREQUENCIA: Diária

PANAMA: HISTORIA E OURIVESARIA
Este percurso nos leva a conhecer a historia de Panamá La Vieja ou Panamá Viejo, nome atribuído ao
sitio arqueológico onde esteve situada a cidade de Panamá desde a sua fundação em 1519.
Considerada como o primeiro estabelecimento Europeu na costa pacífica da América, resta hoje em
dia um vasto complexo de ruínas que integram este conjunto monumental. No entanto, ocupado
originalmente por una comunidade indígena, este sitio arqueológico revela informação valiosa não só
sobre os primeiros tempos da colônia, mas também sobre os misteriosos tempos pré-coloniais. Deste
lugar partiram as expedições que conquistaram o império Inca, e foi escala de uma das mais
importantes rotas comerciais do Continente americano. A visita ao museu percorre as varias salas que
começam com o período pré-hispânico, passa a época Colonial e termina com a mudança da cidade e
a sua expansão urbana. Continua o passeio com a visita à fábrica “Reprosa”, a única empresa de
artesanato que pode reproduzir peças originais de ouro e prata segundo modelos das “Huacas”
encontradas no istmo de Panamá (tesouros escondidos pelas culturas aborígenes). Assim se dá certa
continuidade à cultura daqueles povos que nos precederam.
INCLUI: Transporte terrestre, entradas e refresco.
RECOMENDAÇÕES: Sapatos cômodos, protetor solar, óculos de sol. HORARIO: 9:00 a.m. - 12:00 p.m.
ou 1:30 p.m. - 4:30 p.m.
MINIMO: 5 pessoas
MAXIMO: 50 pessoas
FREQUENCIA: Diária
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UNOLVIDABLES SAN BLAS E BOCAS DEL TORO
Panamá é reconhecido pelas suas praias soalheiras selvas pujantes de vida, variegada cultura,
extraordinária biodiversidade, sítios turísticos, arquipélagos de formosas ilhas que permanecem ainda
tão puras como as viram os conquistadores espanhóis, quando nas suas naus iam à conquista das
riquezas do Novo Mundo. Arquipélagos como San Blas e Bocas Del Toro, que convidam a uma estadia
romântica nas suas ilhas paradisíacas.
BOCAS DEL TORO (PARAÍSO TROPICAL)
A região de Bocas del Toro conta com mares tranquilos e cristalinos, grandes áreas de floresta e matas
tropicais. Graças a estas características naturais, o arquipélago de Bocas del Toro possui parte do
Parque Internacional La Amistad e o Parque Nacional Marítimo Bastimentos. A diversidade de aves,
corais e vida aquática é realmente inigualável. Algo para desfrutar em Bocas del Toro é a deliciosa
comida típica ao ritmo da música regional: o calipso, fruto da mescla cultural afro-antilhana, que se vê
representada também na arquitetura, as danças e outras expressões folclóricas. Como saídas
opcionais temos a oportunidade de realizar uma expedição em bote ao santuário de aves na rochosa
ilha de Swan´s Cay, visitar os recifes coralinos em Cayos Zapatillas e as ilhotas de mangue, percorrendo
a Trilha da Rana Roja, em busca desta exótica espécie de anfíbio. De igual modo, recomendamos um
passeio à baía dos golfinhos.
INCLUI: Traslado Hotel-Aeroporto de Albrook-Hotel, bilhetes aéreos (ida e volta), recebimento no
aeroporto de Bocas e traslado ao Hotel reservado, hospedagem em apartamentos standard com ar
condicionado, café-da-manhã e impostos.
NO INCLUI: BEBIDAS
RECOMENDAÇÕES: Roupas confortáveis e calçadas esportivas, repelentes, trajem de banho, protetor
solar, óculos escuros, equipamento de snorkeling, toalha de praia, passaporte, dinheiro vivo para
compras, cartão telefônico de Cable & Wireless.
PESO MÁXIMO DA BAGAGEM: 12 kg por pessoa.
PONTO DE PARTIDA: Praia Hotéis e Cidade Hotéis.
DURAÇÃO: 1 noite / 1 dia
MINIMO: 2 pessoas
MAXIMO: 80 pessoas
OBSERVAÇÃO: Os voos estão sujeitos à alteração sem prévio aviso.
SAÍDAS: Diárias

HOTÉIS BOCAS DEL TORO
HOTEL SWAN’S CAY
O Hotel Swan's Cay está rodeado de jardins na praia de Bocas Del Toro. Oferece vistas ao mar do
Caribe, piscina ao ar livre, restaurante e ligação Wi-Fi gratuita. Os quartos do Hotel Swan's Cay
apresentam uma decoração tradicional. Oferecem ar condicionado, minibar e TV por cabo. O
restaurante Milano do Swan’s Cay elabora uma seleção de especialidades italianas e antilhanas.
HOTEL BOCAS DEL TORO
O Hotel Bocas do Toro está situado junto ás aguas cristalinas do mar Caribe. Oferece quartos
elegantes com ligação Wi-Fi gratuita e restaurante com vistas ao mar. Os quartos das Bocas Del Toro
apresentam uma decoração elegante de estilo náutico e oferecem TV por cabo de tela plana, ar
condicionado e cafeteira. Alguns incluem varanda ou esplanada. O restaurante está situado numa
esplanada sobre a água e oferece uma carta de mariscos e cozinha tropical e panamenha. Todos os
dias se serve um café da manhã bufê. O estabelecimento também alberga uma cafeteria com zona de
TV. O hotel põe ao seu dispor um serviço de massagem nos quartos.
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SAN BLAS – COMARCA INDÍGENA GUNA YALA
Estabelecido em 1938 como um território autônomo índio, a Comarca Guna Yala, com sua beleza
simples, seus generosos habitantes e seus bosques primários excepcionais, oferece passar umas férias
maravilhosas longe do turismo de massas. O arquipélago está rodeado pela cadeia montanhosa de San
Blas: guardiães solitários velando sobre ilhas idílicas, um cenário montanhoso coberto pela selva
tropical primaria.
As ilhas de San Blas caracterizam-se pelas suas exóticas áreas de recifes coralinos e praias de areia
branca. Neste paradisíaco lugar vive uma das culturas indígenas mais tradicionais e autenticas do
mundo americano: os índios Guna, gente de baixa estatura, de corpo fornido, e de uma grande
simplicidade e encanto que mantêm uma sociedade autônoma, a Comarca de San Blas, território no
qual o povo rege o seu destino através de um congresso indígena tradicional. As caminhadas pela
aldeia junto aos nativos permitem conhecer melhor a sua cultura e oferecem a oportunidade de
adquirir um dos trabalhos artesanais mais representativos da sua cultura: as molas. Na manhã, temos
um barco para ir à praia e aos recifes coralinos a praticar o snorkeling.
INCLUI: traslado Hotel - Aeroporto Albrook - Hotel, bilhetes aéreos (ida e volta), transporte em canoa a
motor à ilha, imposto à comunidade, alojamento em quartos simples estilo Guna, alimentação
completa à base de mariscos, excursões a comunidade e praias. Não inclui bebidas.
RECOMENDAÇÕES: roupa cômoda e ligeira, calçado desportivo, repelente de insetos, vestido de
banho, protetor solar, equipamento de snorkeling, água engarrafada, toalha de praia, passaporte,
dinheiro (cash) para compras, tarjeta telefônica de Cable & Wireless, muda de roupa suplementar.
PESO MÁXIMO DE BAGAGEM 12 kl por pessoa.
PONTO DE PARTIDA: Praia Hotéis e Cidade Hotéis.
DURAÇÃO: 2 noites / 2 dias
MINIMO: 2 pessoas
MAXIMO: 9 pessoas
SAIDAS: diárias
NOTAS: Os vôos podem sofrer mudanças sem aviso prévio.
Não se podem aceitar nesta excursão mulheres grávidas nem pessoas debaixo da influência do álcool
ou outras substancias toxicas.
FREQUENCIA: Diaria

HOTÉIS SAN BLAS / GUNA YALA
UAGUINEGA ECO-LODGE DOLPHIN LODGE
O Uaguinega Eco-Lodge está situado numa ilha privada. O design dos bangalôs recupera os tetos
tradicionais de folhas de palmeira e oferece uma varanda com vistas ao Oceano e cama de rede.
Todas as refeições estão incluídas. O Estabelecimento está a uns minutos da Comunidade Kuna na ilha
de Achutupu. Os bangalôs, construídos sobre colunas de madeira, proporcionam cadeirões de vime,
banheiro e duas camas duplas com mosquiteiro. Há eletricidade 24 Horas ao dia graças aos painéis
solares instalados no teto. O Complexo inclui bar e restaurante com vistas ao Oceano. Depois do
jantar, poderá desfrutar os espetáculos de música e baile tradicional Kuna. O Estabelecimento dispõe
de guarda bagagem, recepção 24 Horas e mostrador de Informação Turística. Na Ilha pode-se praticar
snorkeling e mergulho.
YANDUP ISLAND LODGE
Yandup é um Lodge situado numa pequena ilha privada perto da comunidade de Ukupseni na
Comarca de Kuna Yala. Compõe-se de 10 cabanas, 6 sobre o mar e 4 frente ao mar, equipadas com
banheiro privado, camas duplas e individuais com colchões ortopédicos e mosquiteiros, ventiladores,
eletricidade 24 horas com painéis solares, cabanas rodeadas por uma varanda, camas de rede e com
uma vista esplêndida. A ilha guarda ainda um tesouro; um restaurante sobre o mar com uma vista de
180 º, a especialidade do restaurante são, naturalmente, os mariscos e peixes frescos.
AKWADUP LODGE
Akwadup The Guna Lodge é um lugar afastado de tudo e muito tranquilo. As cabanas estão equipadas
com banho privado, chão de madeira, sanitários de compostagem, agua doce, painéis solares,
ventilador de tecto e varanda com cama de rede para desfrutar a espetacular paisagem. Também
contamos com dois restaurantes-bar numa grande esplanada ao ar livre, é possível fruir um jantar
romântico num ambiente mágico. Toda a comida é cozinhada com mariscos frescos, frutas e verduras.

Version 12-06-2020 – Textos Página Web

