JMJ PANAMÁ 2019
Jornada Mundial da Juventude - Cidade do Panamá em 8 noites 9 dias
19-28 janeiro 2019
ROTEIRO DIA A DIA
1º Dia – Chegada na Cidade do Panamá
Traslado para o hotel. Acomodação e jantar no hotel.
2º Dia – Tour Cidade do Panamá + Canal
08h: Café da manhã no hotel. Após o café da manhã, saída para o tour. (Dur. 4 horas)
Tour: Partida do hotel para o Canal do Panamá, visitando as eclusas de Miraflores e o novo centro de
visitantes. Continuamos ao bairro de San Felipe (Casco Antiguo) onde é a Plaza de la Independencia onde podemos
caminhar para apreciar a Catedral Metropolitana, o Hotel Central, o Município, o Abóbadas da “Plaza de Francia”, vista
panorâmica da cidade e da entrada do canal. Terminamos com uma caminhada no Causeway/Amador, onde você pode
tirar fotos maravilhosas.
O Canal do Panamá é uma rota interoceânica entre o Mar do Caribe
e o Oceano Pacífico que cruza o O istmo do Panamá no seu ponto
mais estreito, cujo comprimento é de 65 km. Desde a sua abertura em
15 Agosto de 1914, conseguiu encurtar a comunicação marítima no
tempo e na distância, promovendo o intercâmbio comercial e
econômico, fornecendo uma curta rota de trânsito e relativamente
barato entre os dois oceanos. Em 2012, os Estados Unidos, China,
Chile, Japão e Coréia Sul foram os cinco principais usuários do Canal
do Panamá, que leva cruzar. Antes da sua abertura, as passagens
naturais utilizadas entre os Oceanos Atlântico e Pacífico foram o
Estreito de Magalhães e o Cabo do Chifre, localizado no extremo sul
do Chile. O Canal de Panamá e sua construção é do Século XX.
3º Dia – Tour Índios Emberá + Comunidade Tusipono
08h: Café da manhã no hotel. Após o café da manhã saída para o tour.
Tour: Partida do hotel para uma visita a uma comunidade de Índios Chocoes ou Emberá que se estabeleceram
nos anos 60 no Parque Nacional Chagres. Haverá uma viagem de barco pelo lago Alajuela e mais tarde voltará para o rio
Chagres, tudo depende das condições climáticas, volume de as águas dos rios e os esforços físicos que você deseja
fazer. Você vai apreciar a beleza natural da floresta tropical e conhecer os costumes e artesanato dos indígenas. Almoço
e refresco incluídos. Traga sapatos com que pode andar no rio e um maiô para desfrutar das águas frescas de uma
cascata, protetor solar e repelente de mosquito. Retorno ao hotel.
4º Dia – Cidade do Panamá
7h30: Café da manhã no hotel. Dia livre
5º ao 8º Dia – Cidade do Panamá – JMJ
Dias livres para participar da Jornada Mundial da Juventude
9º Dia Partida da Cidade do Panamá
Café da manhã no hotel. Check-out do hotel. Em horário combinado, transfer para o aeroporto e partida. Fim
dos nossos serviços.
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JMJ PANAMÁ 2019
O PREÇO DO PACOTE INCLUI:
 Passagem aérea em classe econômica, com saída e chegada de São Paulo;
 Transferes do aeroporto ao hotel e vice-versa;
 8 noites de hospedagem no hotel de categoria turista (3 estrelas) – apartamento duplo;
 Café da manhã diário do hotel todos os dias e todas as refeições principais da JMJ durante o evento;
 Transporte para os tours inclusos no roteiro;
 City Tour com duração de 4 horas no Canal de Panamá sem almoço;
 Tour Índios Embera com almoço básico e frutas;
 Visitas mencionadas no programa e entradas;
 Seguro viagem cobertura USD 40.000 para o período;
 IRRF (Imposto sobre renda retido);
 Assessoria por nossa equipe de operação local;
 Inscrição do Pacote Peregrino A2 com alimentação, transporte, seguro e kit peregrino.
O PREÇO DO PACOTE NÃO INCLUI:
 Extras nos hotéis: refeições à la carte, bebidas, lavanderia, telefonemas, etc.;
 Serviços extras causados por mudança de horário ou atraso de voos previstos;
 Taxas aeroportuárias;
 Tours opcionais e atividades extra programação;
 Extras de caráter pessoal.

INFORMAÇÕES E INSCRIÇÃO
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