Aruba e Panamá
8 dias e 5 noites

Sol, mar e traquilidade. Chamar de paraíso é comum, quase um pecado pelo tanto de beleza que o destino oferece. Aruba é pura
natureza sob céu azul. Eleito o destino dos jovens pela oferta de atrações; escolha dos espertos pela placidez do oceano e a brisa
leve à beira mar; dos românticos que exigem noites enluaradas.

Roteiro
DIAS
1 Ilha de Aruba
Recepção no aeroporto de Aruba e traslado ao hotel. Os apartamentos estarão disponíveis a partir das 16:00h. Restante do dia livre.
Hospedagem.
Atenção:
O governo local cobra uma taxa ambiental no valor de US$ 3,50 por passageiro, por noite, a ser pago no local (valor sujeito a alteração
sem prévio aviso).
Vacina contra febre amarela: necessária apresentação de certificado a a partir de 1 de março de 2018 ( a imunização deve acontecer
até 10 dias antes da chegada).
2 Ilha de Aruba
Dia livre. Sugerimos passeios opcionais como Catamarã, Jeep Safari (com snorkeling) e Submarino Atlantis.
3 Ilha de Aruba
Dia Livre. Sugerimos passeios opcionais como Catamarã, Jeep Safari (com snorkeling) e Submarino Atlantis.
4 Ilha de Aruba, Cidade do Panamá
Dispomos dos apartamentos até as 12:00h. Em horário conveniente, traslado ao aeroporto de Aruba para embarque com destino a
Cidade de Panamá. Chegada e traslados o hotel. Os apartamentos estarão disponíveis a partir das 16h.
5 Cidade do Panamá
Dia livre para atividades e passeios opcionais: City Tour, Tour de compras, etc.
6 Cidade do Panamá
Dispomos dos apartamentos até as 12:00h. Em horário oportuno, traslado ao aeroporto.

Serviços Incluídos
· 3 noites de hospedagem no hotel selecionado em Aruba;
· 2 noites de hospedagem no hotel selecionado na Cidade do Panamá;
· Regime de alimentação, de acordo com o hotel selecionado;
· Traslado de chegada e saída em serviço compartido;
· Seguro de Cancelamento Trip Protector de USD 2.000,00.
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Serviços Excluídos
· Passagem aérea Brasil / Aruba // Cidade do Panamá / Brasil.
· Taxas de embarque, excesso de bagagens, despesas com maleteiros.
· Taxas governamentais ou locais cobradas através dos hotéis;
· Gorjetas a guias, motoristas e garçons;
· Refeições e bebidas não mencionadas como incluídas;
· Documentação pessoal (passaporte, vistos, vacinas, etc);
· Despesas de caráter pessoal, tais como telefonemas, lavanderia, utilização de frigobar, excesso de bagagem,
etc;
· Seguro assistência saúde/bagagem;
· Qualquer ítem não mencionado como incluído;
· Qualquer ítem mencionado como sugerido ou opcional.
Opcionais

· Ítens não mencionado como incluído;
· Seguro assistência de viagem.
· Passeios opcionais.
· Aumento de cobertura para seguro de cancelamento.
· Seguro de assistência de viagem Euromax Individual e Familiar.
· Seguro de assistência de viagem Bronze Individual e Familiar.
· Aumento de cobertura para seguro de cancelamento, Trip Protector.
Observações

· Valores sujeitos a alteração sem previo aviso, sujeitos a disponibilidade de lugares;
· Tarifas não válidas para períodos de eventos, feiras, congressos, feriados ou grupos; valores sujeitos a
alterações sem prévio aviso.
· É necessário passaporte com validade mínima de 6 meses da data de embarque.
· Tarifas não válidas para períodos de eventos, feiras, congressos, feriados ou grupos e sujeitos a alterações sem prévio
aviso.
· Check-In nos hotéis a partir das 16:00h e check out as 12:00h.
Importante

· Sugerimos contratar o seguro de viagem.
Atenção:
O governo local cobra uma taxa ambiental no valor de US$ 3,50 por passageiro, por noite, a ser pago no
local
(valor sujeito a alteração sem prévio aviso).
Vacina contra febre amarela: necessária apresentação de certificado a a partir de 1 de março de 2018
(a imunização deve acontecer até 10 dias antes da chegada).
Embarque com menores: É obrigatória a apresentação de documento de identificação de crianças ou
adolescentes, menores de 18 anos,
os quais devem estar acompanhados dos pais (pai e mãe) ou de responsável legal, ou portar termo de
autorização
do Juizado de Menores, no caso de viagem com terceiros. (Artigo 82 - Estatuto da Criança e do Adolescente Lei
Nº 8069/90) .
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