Saída: 27 de Dezembro 2017
Duração: 10 noites
Cruzeiro: 07 noites
Panamá (Cidade do Panamá, Colón),
Colômbia (Cartagena das Índias), Curaçao,
Bonaire (Países Baixos Caribenhos), Aruba

01º DIA (27/12) | BRASIL – PANAMÁ
Apresentação no aeroporto e embarque para a
Cidade do Panamá. Chegada, recepção e traslado ao
hotel. Hospedagem.
02º DIA (28/12) | CIDADE DO PANAMÁ
Café da manhã no hotel. Hoje iremos admirar de
forma simultânea o passado até chegar no
presente, onde começaremos com Panamá antiga,
que foi a primeira Cidade construída pelos
espanhóis no Istmo. (O Istmo do Panamá é uma
estreita porção de terra entre o mar das Caraíbas e
o oceano Pacífico que liga a América do Norte e a
América do Sul. Logo esta aventura nos levará pelo
tempo até a época da Construção do Canal do
Panamá, com a visita ao Centro de Visitantes de
Miraflores onde poderão apreciar a mão de obra, a
tecnologia da época; a bacia hidrográfica do Canal,
o trânsito dos barcos e sua importância.
Finalizaremos nosso passeio com a zona de maior
importância turística da cidade, Amador, que tem
excelentes restaurantes e lugares recreativos, onde
poderão fazer compras e desfrutar da paisagem
para tirar muitas fotos.

03º DIA (29/12) | CIDADE DO PANAMÁ – COLÓN
Café da manhã no hotel e traslado para a cidade de
Colón. Antes do embarque no Transatlântico
Monarch, faremos uma visita panorâmica da cidade
de Colón onde conheceremos a cidade e veremos
as eclusas de Gatún. Pensão completa a bordo.
04º DIA (30/12) | CARTAGENA DAS ÍNDIAS
Cartagena das Índias possui o maior conjunto de
muralhas e fortes coloniais das Américas,
construídos para proteger a cidade dos ataques de
piratas e inimigos da Coroa Espanhola. Cartagena
soma aos encantos de sua arquitetura colonial,
republicana e moderna, os atrativos de uma intensa
vida noturna, paisagens exuberantes. Cartagena é a
joia do Caribe colombiano. Sugerimos a escolha de
uma excursão opcional. Pensão completa a bordo.

05º DIA (31/12) | NAVEGAÇÃO PELO MAR DO
CARIBE
Pensão completa a bordo. Atividades diversas e
diversão a bordo.
06º DIA (01/01) | CURAÇÃO - ANTILHAS
Curaçao se destaca pelas praias cristalinas, de azul
profundo e límpido, perfeitas para mergulho.
Explore as praias da ilha, ande a pé por seu
centrinho e aprecie as casas coloridas desta pacata
ilha. Sugerimos a escolha de uma excursão
opcional. Pensão completa a bordo.

07º DIA (02/01 | BONAIRE
Com uma população de apenas 15 mil habitantes, a
ilha possui uma infraestrutura turística excelente. O
principal atrativo de Bonaire é o mergulho. A ilha
tem um dos Parques Marinhos mais bem
conservados do mundo e é considerada um dos
melhores destinos do planeta para a prática do
esporte. Sugerimos a escolha de uma excursão
opcional. Pensão completa a bordo.

08º DIA (03/01) | ARUBA
Uma ilha com praias serenas, quase sem ondas cujo
o símbolo são as famosas arvores inclinadas “ Dividivi” na areia olhando para o mar. O destaque em
Aruba é sem dúvida o Parque Arikok, com sua linda
piscina natural. Aruba é cheia de felicidade,
entretenimento, sons agitados e, por isso, se
orgulha de ser "uma ilha feliz". Sugerimos a escolha
de uma excursão opcional. Pensão completa a
bordo.

09º DIA (04/01) | NAVEGAÇÃO
Pensão completa a bordo. Atividades diversas e
diversão a bordo.

superior).
 Carregadores de malas nos hotéis e no porto.
 Kit de viagem Transmundi.

10º DIA (05/01) | COLÓN
Chegada, desembarque e traslado para a Cidade do
Panamá com parada para tour de compras.

VALORES DO PACOTE:
Em acomodação Dupla/cabine
externa
Em acomodação Individual/cabine
externa
Taxas
Taxas de embarque
Taxas portuárias e serviço

11º DIA (06/01) | CIDADE DO PANAMÁ
Café da manhã no hotel e, em horário apropriado,
traslado ao aeroporto para embarque de regresso
ao Brasil.
O PROGRAMA INCLUI:
 Passagens aéreas internacionais em classe
econômica (consulte condições de upgrade para
classe executiva e primeira).
 03 noites de hospedagem no Panamá, com café
da manhã.
 Magnífico cruzeiro de 07 noites no Transatlântico
Monarch com todas as refeições diárias incluídas.
 City tour na Cidade do Panamá.
 Visita ao Canal do Panamá e Tour de Compras.
 Todos os traslados.
 Acompanhamento de Guias Profissionais
Brasileiros (mínimo de 15 passageiros).
 Seguro de viagem com cobertura de até US$
24.000 (consulte condições para cobertura
superior).
 Seguro de cancelamento com cobertura de até
US$ 3.000 (consulte condições para cobertura

US$ 3998
US$ 5999
US$ 90
US$ 296

Imposto de renda retido na fonte
3,9%
CONSULTE OUTRAS OPÇÕES DE CABINES
Importante
 Preços por pessoa, de acordo com o tipo de
acomodação escolhida, com saídas do Rio de
Janeiro ou São Paulo, e deverão ser convertidos
em Reais ao câmbio do dia do fechamento do
pacote.
 Ofertas com disponibilidade limitada, sujeitas à
confirmação de reserva.
 Preços, datas e condições de pagamento
sujeitos a reajustes sem prévio aviso. Não se
aplicam para o período de feiras, eventos,
feriados e datas especiais.
 Check-in nos hotéis após 15h00 e check-out até
12h00.
 Eventuais taxas municipais deverão ser pagas
localmente pelos passageiros nos hotéis.
 Os itinerários dos cruzeiros poderão sofrer
alteração na rota sem diminuição no número
de noites.
 O Imposto de renda retido na fonte é calculado
em cima do valor total da venda e deverá ser
pago na entrada junto com as taxas.

FORMA DE PAGAMENTO:
Entrada de 20% à vista e o saldo em até 10 parcelas
nos cartões Visa, Mastercard, Diners Club e Elo (ou
em cheques, com quitação até 10 dias antes do
embarque).
Pagamento em 11 vezes sem juros, sendo uma
Entrada de US$ 798 + taxas e saldo em 10 parcelas
de US$ 320
(com base em acomodação dupla).
NECESSÁRIO:
 Passaporte com validade mínima de 6 meses a
partir do término da viagem.
 Certificado internacional de vacina contra a febre
amarela.

 Contrato da Transmundi preenchido e assinado.
 Contrato da empresa de cruzeiros preenchido e
assinado.
 Cópia do passaporte.

OBSERVAÇÃO:
Informamos a dificuldade para a conversão das
notas antigas de dólares americanos fora dos
Estados Unidos.
HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES:
Panamá – Hotel Golden Tower Las Americas

DESEJAMOS A TODOS UMA ÓTIMA VIAGEM!

