
 

 

  

Παναμάς - Η ένωση δυο Ωκεανών 
10ήμερο από € 1.690 

 

ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΠΑΝΑΜΑ – ΓΑΛΑΖΙΑ ΛΙΜΝΗ – ΔΙΩΡΥΓΑ ΤΟΥ ΠΑΝΑΜΑ 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1η μέρα: Πτήση με ενδιάμεσο σταθμό  

2η μέρα: Πόλη του Παναμά  

Συνάντηση με τον ελληνόφωνο ξεναγό που θα σας 

δώσει τις πρώτες πληροφορίες. Τακτοποίηση στο 

ξενοδοχείο. 

3η μέρα: Ξενάγηση πόλης του Παναμά   

Ξενάγηση του Μαϊάμι της Κ .Αμερικής. Διασχίζοντας το 

σύγχρονο-μοντέρνο κέντρο, όπου δεσπόζουν 

πανύψηλοι ουρανοξύστες και πολύμορφα κτηριακά 

συγκροτήματα με διάσπαρτα πάρκα και εντυπωσιακές 

γέφυρες, θα κατευθυνθείτε στη Cinta Costera και 

Av,Balboa , τις ‘’πράσινες’’ παραλιακές λεωφόρους 

του Ειρηνικού. Ακολουθεί περιήγηση της παλιάς πόλης 

Casco Viejo μέχρι τη Γαλλική πλατεία. Ακολουθεί 

επίσκεψη στο παζάρι τέχνης και χειροτεχνίας και 

ακολουθώντας το θαλάσσιο δρόμο με τη 

συγκλονιστική θέα, θα καταλήξετε στα τρία νησάκια 

του κοσμοπολίτικου Amador που ενώθηκαν και 

φιλοξενούν την ομώνυμη μαρίνα με τα πολυτελή 

σκάφη και γιοτ. Προαιρετική επίσκεψη, κατά την 

επιστροφή, του μεγαλύτερου εμπορικού κέντρου του 

Παναμά. 

4η μέρα: Προαιρετική εκδρομή - Εθνικό πάρκο 

Σομπερανία – Βαρκάδα στην Διώρυγα και χορός με 

Ινδιάνους  

Με κατεύθυνση τη διασημότερη Διώρυγα, θα  

ενθουσιαστείτε από τη πυκνή βλάστηση του εθνικού 

τροπικού πάρκου Soberania. Εκεί θα επιβιβαστείτε σε 

σκάφος για να ξεναγηθείτε σε ένα μέρος του καναλιού 

που διασχίζουν 130.000 πλοία κάθε χρόνο, ενώνοντας 

τον Ειρηνικό με τον Ατλαντικό. Οδικώς θα φτάσετε στις 

όχθες ενός ποταμού και ινδιάνοι θα αναλάβουν τη 

μεταφορά σας με τις μεγάλες πιρόγες τους στο 

καταυλισμό για να σας μυήσουν στη καθημερινότητά 

τους και να κολυμπήσετε μαζί τους στα καθαρά νερά 

του ποταμού. Γεύμα θα δοθεί με τον δικό τους 

παραδοσιακό τρόπο. Επιστροφή στη πόλη του 

Παναμά. 

 

 

5η μέρα: Προαιρετική εκδρομή Πιρόγες στους 
Ινδιάνους (170χλμ) 
Θα ξεκινήσουμε οδικώς και αφού περάσουμε μέσα 
από κωμοπόλεις και γραφικά απομακρυσμένα 
χωριά, ο δρόμος θα τελειώσει στις όχθες της λίμνης 
Albuhela. Εδώ, βαμμένοι ινδιάνοι μας περιμένουν με 
τις μακριές, φτιαγμένες από τεράστιους κορμούς 
δέντρων πιρόγες τους, για να μας μεταφέρουν 
διασχίζοντας τη τροπική, γαλάζια λίμνη και το ποτάμι 
Rio Chacres στον καταυλισμό τους. Ακολουθεί 
γνωριμίας με την φυλή των Ιθαγενών Ινδιάνων, τις 
καθημερινές τους συνήθειες, θεραπευτικά βότανα , 
διακοσμητικά χειροτεχνήματα, χορός και τραγούδι, 
συνθέτουν ένα μοναδικό τρόπο ζωής. Μετά το τοπικό 
μεσημεριανό μας γεύμα και τα φρέσκα φρούτα που 
θα μας προσφέρουν, θα δροσιστούμε στα 
πεντακάθαρα ρηχά νερά του ποταμού, παρέα με 
πολύχρωμα πουλιά και πεταλούδες που πετούν γύρω 
μας.το απόγευμα επιστροφή στον πολιτισμό .. και 
διανυκτέρευση στο ξενοδοχείο μας. 
 
6η μέρα: Προαιρετική εκδρομή στο El Valle  

Προαιρετική οδική εκδρομή για το καταπράσινο και 

γραφικό χωριό El Valle (κοιλάδα), ιδανικός 

προορισμός για γαλήνιες και ήρεμες αποδράσεις , 

ιδιαίτερα αγαπητός στους Παναμέζους . Βρίσκεται 

στην ομώνυμη κοιλάδα, περικυκλωμένο από 

κατάφυτα δάση και βουνοκορφές όπου πηγάζουν 

πολλές πηγές , ένας επίγειος παράδεισος , καταφύγιο 

του σπάνιου είδους χρυσός βάτραχος. 

Εντυπωσιασμένοι από το φυσικό περιβάλλον , θα 

κάνετε μπάνιο στα δροσερά νερά κοντινού 

καταρράκτη , ιαματικά λουτρά σε θερμά νερά που 

πηγάζουν από τα έγκατα σβηστού ηφαιστείου και 

βόλτα στο τοπικό πολύχρωμο παζάρι. Μετά το 

μεσημεριανό φαγητό μας σε τοπική χωριάτικη 

ταβέρνα , θα επιστρέψετε στο ξενοδοχείο σας. 

7η -8η μέρα : Ελεύθερες μέρες 

9η μέρα: Πτήση επιστροφής με ενδιάμεσο σταθμό 

10η μέρα: Άφιξη στην Αθήνα 

 

   
       



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las Americas Golden Tower Panama hotel 5* 

 
Στο επιχειρηματικό κέντρο της πόλης, αυτό το πολυτελές ξενοδοχείο διαθέτει  SPA Center με καμπίνες, 

χαμάμ, σάουνα, εσωτερική πισίνα, γυμναστήριο, εστιατόριο, μπαρ, ελεύθερη είσοδο στο διαδίκτυο. Τα 

δωμάτια είναι εξοπλισμένα με όλες τις ανέσεις, όπως επίπεδη τηλεόραση, βραστήρα για Παρασκευή καφέ 

ή τσάι, καλλυντικά μπάνιου και στεγνωτήρα μαλλιών  
 

 

 

 

 

 

Κατάλογος τιμών Κατ΄άτομο  
Κατ’ άτομο σε δίκλινο δωμάτιο € 1.690 
Επιβάρυνση μονοκλίνου  + € 480 
Κόστος προαιρετικής εκδρομής στις τροπικές ακτές 
Καραϊβικής – Portobello (8ώρες) 

€ 250 

Κόστος προαιρετικής - 4ήμερο πακέτο 
στη «Μπόκα Ντελ Τόρο» στο Red Frog 
Beach Resort, μαζί με εσωτερικές 
πτήσεις και μεταφορές  

€ 780 

Δεν περιλαμβάνονται 

 Φόροι αεροδρομίων, επίναυλος καύσιμων, 
εμπλουτισμένη ταξιδιωτική ασφάλεια, 
φιλοδωρήματα € 550 

 Προαιρετικές εκδρομές 
 

Περιλαμβάνονται 

 Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης 
 7 νύχτες στο Las Americas Golden Tower 

Hotel 5* ή αντίστοιχο    
 Πρωινά εντός του ξενοδοχείου   
 Μεταφορές από και προς το αεροδρόμιο 

του Παναμά  
 Ημιήμερη ξενάγηση Παναμά  
 Ολοήμερη εκδρομή «Με Πιρόγες στους 

Ινδιάνους» 
 Τοπικός ξεναγός  
 Ελληνόφων συνοδός από Αθήνα  

Σχετικά με τις πτήσεις της Turkish: 
 

 16/3 Αθήνα 21.40-Κων/λη 00.15 

 17/3 Κων/λη 02.05-Παναμάς 11.30+1 

 24/3 Παναμάς 13.00-Κων/λη 09.55+1 

 25/3 Κων/λη 13.15-Αθήνα 13.50 

Σημειώσεις: 

 Το πρόγραμμα έχει υπολογιστεί με το ελάχιστο 
συμμετοχής 20 ατόμων. Σε κάθε άλλη 
περίπτωση θα υπάρχει επιβάρυνση  

 Η ροή του προγράμματος ή όλο το 
πρόγραμμα μπορεί να γίνει αντίστροφα, 
πραγματοποιώντας όλες τις εκδρομές του  

 

Ταξιδιωτικά έγγραφα: 

Απαραίτητο διαβατήριο με 6μηνη ισχύ  

 

Ετήσια στοιχεία καιρικών συνθηκών στον Παναμά 

                                   Μέση θερμοκρασία                                                     Στατιστικά-Ημέρες βροχής ανά μήνα: 

     


