
Opçao 1 
 
PACOTE INLCUI 

 
Parte aerea 

� Parte aérea com saída do Brasil  
� SÃO – MEXICO – PANAMA – SÃO  
� Cia aérea não definida ainda 

 

Cidade do Mexico 
� Recepçao no aeroporto 

� Traslado de chegada e de saída na cidade de Mexico 
� 3 noites de hotel  3*ou similar 
� Café da manha  
� Jantar 
� Full day Nossa senhora de Guadalupe 

� Via crucis de 2 horas aproximadamente ate chegar no santuario 
� Full day Piramides de Teotihuacan com almoço 
� Visita a Tulpetlac ( Lugar onde viveu Juan Diego  com seu tio Bernardino) 
� Ingresso ao local Arqueloigico 
� Taxas hoteleiras 

 

 
Ciudad de Panama 

� Recepçao no aeroporto 
� Traslado de chegada e de saída na cidade de Panama 
� 5 noites de hotel  Veneto ou similar 

� Café da manha  
� Half Day para Canal de Panama com ingresso 
� Traslado para hotel / evento sábado a las 09am 
� Traslado evento / hotel dpomingo as 16hrs aprox. 
� Traslado para hotel / evento CNC / hotel segunda feira 
� Taxas hoteleiras 

 
 
Observação 
Na tabela abaixo informamos valores com Hotel em Panama e sem hotel na cidade de Panama 
A cada 20 pagantes 01 free em apto duplo. 



Não temos calculado acréscimo para SGL 

Ajuda de USD 30 por pessoa já incluído 
 
O free paga taxas dee embarque usd 120 aproximamente 

Hotel mexico + Hotel Panama Hotel Mexico – sem hotel panamá 

Usd 2095 + 120 tx Usd  1808,00 + usd 120,00 

 
 
Obs.: Não esta incluiso 
Ingresso de JMJ 
Valor aproximado de 1 dia de evento somente usd 90,00 ( tomando base Polonia) 
Valor de 1 semana de evento JMJ USD 300,00 ( Tomando base Polonia) 

 

 

Opçao 2 

INCLUI 
• Passagem aérea Guarulhos – Panamá – Guarulhos 

• Inscrição JMJ com transporte coletivo, alimentação e hospedagem em escolas, igrejas 
ou similares 

• Traslado Aeroporto – Local de alojamento - Aeroporto 
• Seguro Viagem 
• Brinde JMJ Andes 

 

A cada 20 pagantes, terá 1 pessoa free 
 

Valor: USD 1780,00 + Taxas. 
O valor em reais irá depender do cambio do dia, será necessário um sinal de R$ 200,00 até 
15/06 e o restante (dólar)em parcelas iguais até setembro de 2018.  

Como será realizado o pagamento direto na agencia, na data do vencimento de cada parcela 
precisará entrar em contato para saber o valor do cambio que será convertido de dólar para 
real. 
Atenciosamente, 
 


