
 

 

Παναμά ςίτυ   

Όταν το 1519 ο Vasco Nunez de Balboa , έφταςε ςτον Παναμά και αντίκριςε για πρώτη φορά 

τον Ειρηνικό Ωκεανό , δεν φαντάζονταν αυτό που ανακάλυπτε :Ζούγκλα  με υγρά τροπικά 

παρθένα δάςη και κατάφυτεσ βουνοπλαγιέσ με οργιώδη βλάςτηςη, ένα πλούςιο οικοςύςτημα 

με χλωρίδα και πανίδα που αποτελεί φυςικό καταφύγιο πουλιών , ερπετών και άγριων ζώων , 

ορμητικά ποτάμια που χύνονται ςε δύο Ωκεανούσ , αμέτρητεσ γραφικέσ λίμνεσ και 2000 

καταπράςινα νηςιά με κατάλευκεσ αμμουδιέσ και τυρκουάζ νερά. Επιπλέον ςήμερα η 

πρωτεύουςα Πόλη του Παναμά , θεωρείται η πιο κοςμοπολίτικη μητρόπολη τησ Κ. Αμερικήσ , 

με ςυνεχώσ αναπτυςςόμενη επιχειρηςιακή δραςτηριότητα , τεράςτια εμπορικά κέντρα – 

ιδανικά για φθηνέσ αγορέσ –εντυπωςιακά μοντέρνα κτήρια αξιοθαύμαςτησ αρχιτεκτονικήσ 

και την παλιά πόλη όπου κυριαρχεί η νοςταλγία τησ αποικιοκρατικήσ εποχήσ μέςα ςτουσ 

ήχουσ τησ λατινοαμερικάνικησ ςαλςα. Η διώρυγα του Παναμά , απλά αποτελεί ένα ακόμη 

ςυςτατικό ςτοιχείο ενόσ ξεχωριςτού ‘’τροπικού κοκτέιλ’’ που μασ καλεί να το απολαύςουμε . 

  

                     7 ημέρεσ– 5 νύχτεσ   24/02/2022 
 

1η μέρα  :Αθήνα – Παναμά ίτυ . 

υγκϋντρωςη ςτο διεθνό αερολιμϋνα Αθηνών Ελ. Βενιζϋλοσ και αναχώρηςη με προοριςμό την 

πόλη του Παναμϊ μϋςω ενδιϊμεςου ςταθμού . Μετϊ την παραλαβό των αποςκευών ςασ , θα 

ςασ ςυναντόςει ο τοπικόσ μασ αντιπρόςωποσ και θα ςασ μεταφϋρει ςτο ξενοδοχεύο ςασ. 

Σακτοπούηςη ςτα δωμϊτια ςασ και ελεύθερο υπόλοιπο τησ βραδιϊσ.  

2ημέρα : Παναμά ίτυ – Ξενάγηςη πόλησ -Μιραφλόρεσ – Amador – shopping.            

Πρωινό ςτο ξενοδοχεύο και ςόμερα ϋχουμε μια μεγϊλη ημϋρα μιασ και θα επιςκεφτούμε ϋνα 

από τα πιο αξιοθαύμαςτα , μηχανικϊ επιτεύγματα του 20ου αιώνα , το κανϊλι του Παναμϊ  .Θα 

ξεναγηθούμε ςτην περιοχό Miraflores Locks όπου θα παρατηρόςουμε το κανϊλι και τα 

διερχόμενα πλούα .την ςυνϋχεια θα περιηγηθούμε ςτο Miami τησ Κ .Αμερικόσ όπωσ 

αποκαλεύται η πρωτεύουςα τησ πόλησ του Παναμϊ .Θα διαςχύςουμε πρώτα το ςύγχρονο 

μοντϋρνο κϋντρο , τισ περιοχϋσ El Cangrejo , Obbario και Marbella , όπου δεςπόζουν 

πανύψηλοι ουρανοξύςτεσ και πολύμορφα κτηριακϊ ςυγκροτόματα με διϊςπαρτα πϊρκα , 

εντυπωςιακϋσ γϋφυρεσ και δρόμοι που θα μασ οδηγόςουν ςτην Cinta Costera και Av. Balboa , 

τισ ‘’πρϊςινεσ’’ παραλιακϋσ λεωφόρουσ που επεκτϊθηκαν τα τελευταύα χρόνια μϋςα ςτον 

Ειρηνικό Ωκεανό! την εύςοδο τησ παλιϊσ πόλησ η Casco Viejo , θα ςταματόςουμε για να 

ςυνεχύςουμε με τα πόδια ςτα ςτενϊ ςοκϊκια ωσ την παλιϊ Καθεδρικό και Γαλλικό πλατεύα. 

Θα επιςκεφτούμε το παζϊρι τϋχνησ και χειροτεχνύασ και ακολουθώντασ τον δρόμο που 

χαρϊχθηκε μϋςα ςτην θϊλαςςα ( η θϋα κόβει την ανϊςα) θα καταλόξουμε ςτα τρύα (3) 

νηςϊκια του κοςμοπολύτικου Amador που ενώθηκαν και φιλοξενούν την ομώνυμη μαρύνα με 

τα πολυτελό ςκϊφη και γιοτ. το δρόμο τησ επιςτροφόσ για το ξενοδοχεύο μασ προαιρετικϊ 

μπορεύτε να επιςκεφτεύτε το μεγαλύτερο εμπορικό κϋντρο του Παναμϊ Albrook . Σο βρϊδυ 

θα κατεβούμε ςτο ςημεύο εκκύνηςησ του καρναβαλιού όπου και θα απολαύςουμε  κϊτι 

μοναδικό ! 



   

3η μέρα : Εκδρομή ςτουσ Εμπερά – καρναβάλι . 

Πρωινό  ςτο ξενοδοχεύο και ετοιμαςτεύτε ψυχολογικϊ για μια ςυναρπαςτικό μϋρα. , θα 

κινηθούμε με το λεωφορεύο  μϋςα από το πϊρκο προςπερνώντασ γραφικϊ χωριϊ, ώςπου ο 

δρόμοσ να μασ οδηγόςει ςτισ όχθεσ ενόσ ποταμού. Βαμμϋνοι ινδιϊνοι μασ περιμϋνουν με τισ 

μακριϋσ, φτιαγμϋνεσ από τερϊςτιουσ κορμούσ δϋντρων πιρόγεσ τουσ , για να μασ μεταφϋρουν 

διαςχύζοντασ τη τροπικό λύμνη και κατόπιν το  ποτϊμι ςτον καταυλιςμό τουσ. Γνωριμύα με 

την Υυλό των Ιθαγενών : μαγικϊ βότανα, καθημερινϋσ ςυνόθειεσ, χειροτεχνόματα , χορόσ, 

τραγούδι ϋνασ μοναδικόσ, πρωτόγονοσ τρόποσ ζωόσ. Θα ςυνϋλθουμε με ντόπιο μεςημεριανό 

και φρϋςκα φρούτα και με μπϊνιο ςτα πεντακϊθαρα ρηχϊ νερϊ του ποταμού, παρϋα με 

πολύχρωμα πουλιϊ και πεταλούδεσ να πετούν γύρω μασ. Ο χρόνοσ θα περϊςει γρόγορα. Σο 

απόγευμα επιςτροφό ςτον πολιτιςμό θα κατεβούμε ςτο ςημεύο όπου γύνεται η ϋναρξη του 

καρναβαλιού όπου και θα απολαύςουμε  κϊτι μοναδικό !  

 

 

4η μέρα : Ελεύθερη ημέρα και shopping therapy . 

Πρωινό  και ελεύθερη μϋρα με πολλϋσ επιλογϋσ που θα ςασ αφόςουν και μοναδικϋσ εμπειρύεσ. 

Επιςκεφτεύτε την πολύβουη ψαραγορϊ ςτην εύςοδο τησ παλιϊσ πόλησ και δοκιμϊςτε 

αυθεντικό ceviche, πιεύτε τον καφϋ ςασ ό το ποτό ςασ ςτο hard rock café με πανοραμικό θϋα 

τησ πόλησ, μπεύτε ςε ϋνα πλοιϊριο και εκδρϊμετε ςτα pearl islands (περύπου 1 ώρα και 45 

λεπτϊ από την πόλη του Παναμϊ) ειδικότερα ςτα νηςϊκια Contadora & Taboga τόςο για 

θαλϊςςιεσ δραςτηριότητεσ όςο και για τισ κατϊλευκεσ παραλύεσ τουσ και την ανϋγγιχτη 

φύςη.  Σο βρϊδυ ςυνϊντηςη ςτην παραλιακό για να δούμε το αποκορύφωμα τον 

εκδηλώςεων του καρναβαλιού.  



 

5ημέρα  : Παναμάσ – Εκδρομή San Blas . 

Ένασ επύγειοσ, παρθϋνοσ, φυςικόσ παρϊδειςοσ ςτισ βορειοδυτικϋσ ακτϋσ του Παναμϊ ςτην 

Καραώβικό, εκτεύνεται ωσ τα ςύνορα με την Κολομβύα. Αποτελεύται από ϋνα ςύμπλεγμα 365 

μικρών παραμυθϋνιων νηςιών , 36 από τα οπούα κατοικούνται από τουσ αυτόχθονεσ 

Ινδιϊνουσ Κuna Τala , που ζουν ςτουσ δικούσ ςτουσ ρυθμούσ ζωόσ και ϋχουν αποκτόςει 

ημιαυτόνομη υπόςταςη. Εύναι ςτολιςμϋνα με φοινικόδεντρα και τροπικϊ δϋντρα που 

αςτρϊφτουν ςτον όλιο και παραλύεσ με κατϊλευκεσ αμμουδιϋσ και πεντακϊθαρα , 

γαλαζοπρϊςινα νερϊ, ανϋγγιχτα (ακόμη) από τουριςτικϋσ μϊζεσ , αλλϊ πλούςια ςε ψϊρια και 

θαλαςςινϊ . Μεταφορϊ πολύ νωρύσ το πρωύ από το ξενοδοχεύο όπου και θα επιςκεφτούμε τισ 

‘’Μαλδύβεσ’’ του Παναμϊ , τα San Blas. Ινδιϊνοι ςασ περιμϋνουν για να ςασ μεταφϋρουν με ϋνα  

πλωτό ςκϊφοσ ςε ϋνα από τα νηςϊκια (βρύςκονται πολύ κοντϊ ςτην ακτό ) . Κατϊ την 

διϊρκεια τησ ημϋρασ , ςασ προςφϋρονται , μεςημεριανό με βϊςη τα θαλαςςινϊ και ψϊρια  και  

εκδρομϋσ/περιπλανόςεισ με μικρϊ ςκϊφη για να ανακαλύψετε το νηςιώτικο περιβϊλλον με 

το θαλϊςςιο πλούτο του, να κϊνετε μπϊνιο ςε εξωτικϋσ απομονωμϋνεσ παραλύεσ , αλλϊ και να 

γνωρύςετε τουσ φιλόξενουσ ινδιϊνουσ με τισ οικογϋνειεσ τουσ και τον ξεχωριςτό , θαυμαςτό 

τρόπο επιβύωςησ τουσ . Επιςτροφό ςτο ξενοδοχεύο . 

         

 

6 ημέρα : Παναμά ίτυ – ενδιάμεςοσ ςταθμόσ  

Ελεύθερη ημϋρα μϋχρι την ώρα τησ μεταφορϊσ ςασ ςτο αεροδρόμιο  για να πϊρετε την πτόςη 

τησ επιςτροφόσ προσ Αθόνα.  

7η  μέρα: ενδιάμεςοσ ςταθμόσ - Αθήνα 



Άφιξη ςτον ενδιϊμεςο ςταθμό  και  ςτη ςυνϋχεια, ςτην Αθόνα.  

Η ροό του προγρϊμματοσ μπορεύ να αλλϊξει χωρύσ να παραληφθεύ τύποτα από το πρόγραμμα. 

ΣΙ  ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΣΑΙ  ΣΗΝ  ΣΙΜΗ: 

 Αεροπορικϊ ειςιτόρια    

 Διαμονό ςτα ξενοδοχεύα του προγρϊμματοσ με πρωινό  

 Όλεσ οι μεταφορϋσ, εκδρομϋσ ςύμφωνα με το πρόγραμμα  

 Γεύματα του προγρϊμματοσ  

 Εύςοδοι και κϊποιεσ από τισ  δραςτηριότητεσ του προγρϊμματοσ 

 Αγγλόφωνοσ ξεναγόσ . Ελληνόφωνοσ από 10 ϊτομα και πϊνω . 

 

ΣΙ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΣΑΙ  ΣΗΝ ΣΙΜΗ: 

 Υόροι αεροδρομύου  

 Ειςιτόρια ειςόδων όπου δεν περιλαμβϊνονται ςτο πρόγραμμα και  

πληρώνονται επύ τόπου.  

 Αςφϊλεια ταξιδιωτικό.  

 Όλα τα γεύματα και ποτϊ που δεν αναγρϊφονται ςτο πρόγραμμα 

 Προαιρετικϋσ εκδρομϋσ 

 Προςωπικϊ ϋξοδα 

 Υιλοδωρόματα για τουσ τοπικούσ οδηγούσ και ξεναγούσ 

Σιμό κατϊ ϊτομο ςε δύκλινο δωμϊτιο ςτο Hotel Riu Plaza Panama 5* or similar :  775,00€  

Σιμό κατϊ ϊτομο ςε μονόκλινο δωμϊτιο : 235,00€ 

Σιμό κατϊ ϊτομο ςε δύκλινο δωμϊτιο Intercontinental Miramar ςτο  5* Sup:  845,00€  

Σιμό κατϊ ϊτομο ςε μονόκλινο δωμϊτιο : 335,00€  

Υόροι αεροδρομύου: 650,00€  

Πτήςεισ προγράμματοσ 

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΣΗΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠO ΠΡΟ ΑΝΑΦ/Η ΑΥΙΞΗ 

KLM AIRLINES 
 1572 24/02/2022 ATHENS AMSTERDAM 06.00 08.35 

KLM AIRLINES 
757 24/02/2022 AMSTERDAM PANAMA CITY  11.20 16.25 

KLM AIRLINES 
758 01/03/2022 PANAMA CITY  AMSTERDAM 18.45 10.55 

KLM AIRLINES 
1581 02/03/2022 AMSTERDAM ATHENS 20.55 01.05 03/3 

       

 

Travel Latino : +302105200880 , e-mail : tlatino@otenet.gr , www.travellatino.gr 

mailto:tlatino@otenet.gr
http://www.travellatino.gr/


 


