
 
 

           Διάπκεια: 9 εκέξεο 

Ανασυπήζειρ: 06/08, 23/09, 19/10, 18/11 

 

                                     ΠΑΝΑΜΑΣ 
Απσιπέλαγορ Μπόκαρ νηελ Τόπο 

 

Εξρόκαζηε ζηνλ Παλακά, ζην ζηελόηεξν ζεκείν ηεο ακεξηθαληθήο επείξνπ, όπνπ ν 
αραλήο Εηξεληθόο Ωθεαλόο ελώλεη ηα λεξά ηνπ κε ηνλ Αηιαληηθό. Μα δελ 

επαλαπαπόκαζηε εθεί: ηαμηδεύνπκε ζηα καγηθά λεζάθηα Μπόθαο ληει Τόξν, έλα 

ζύκπιεγκα λεζηώλ «ρακέλν» ζηνλ ρξόλν, κηα ηαμηδηωηηθή πξόθιεζε πνπ ζπλδπάδεη ηηο 

πξαζηλνγάιαδεο παξαιίεο ηεο Καξαϊβηθήο κε ηηο ηξνπηθέο δνύγθιεο ηεο Κεληξηθήο 

Ακεξηθήο, ηηο ηνπηθέο θπιέο κε ηα αλέγγηρηα ηνπία ελόο αλεμεξεύλεηνπ θόζκνπ, θαη ηε 

λνζηαιγηθή αηκόζθαηξα ηωλ ρακέλωλ Παξαδείζωλ κε ηελ αλέκειε ξέγθε δηάζεζε. Έλα 
ηαμίδη-εκπεηξία δωήο! 

 

Ππόγπαμμα Εκδπομήρ 

 

1η ημέπα:  Αθήνα -Πόλη Παναμά 
Σπγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Ξόιε ηνπ Ξαλακά. Άθημε, κεηαθνξά 

θαη ηαθηνπνίεζε ζην μελνδνρείν καο. Γηαλπθηέξεπζε. 

  

2η ημέπα:  Πόλη Παναμά (ξενάγηζη ζηην πόλη ,παπαηήπηζη ηηρ Διώπςγαρ)  

Μεθηλάκε λα γλσξίζνπκε ηελ πόιε, κε κία μελάγεζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νπνίαο ζα 
έξζνπκε πξώηα ζηε Γηώξπγα ηνπ Ξαλακά, θηάλνληαο ζην ζεκείν ζέαζεο ηνπ 

Κηξαθιόξεο, ηδαληθό γηα λα παξαηεξήζνπκε ηελ θίλεζε ησλ πινίσλ. Ζ Γηώξπγα 

απνηειεί ην πγξό κνλνπάηη πνπ ρώξηζε ζηελ κέζε κία ήπεηξν γηα λα ελώζεη ηνπο δύν 

σθεαλνύο, ηνλ Αηιαληηθό θαη ηνλ Δηξεληθό, θαη άιιαμε γηα πάληα ην ηνπίν ηεο 

παγθόζκηαο λαπζηπινΐαο θαη ηνπ εκπνξίνπ. Ν Ηζζκόο ηνπ Ξαλακά είλαη ην ζηελόηεξν 
ηκήκα μεξάο αλάκεζα ζηνλ Δηξεληθό θαη ζηνλ Αηιαληηθό σθεαλό. Ζ δηάλνημε ηεο 

Γηώξπγαο ηειείσζε ην 1914 θαη ππνινγίδεηαη όηη εξγάζηεθαλ πάλσ από 80.000 

άλζξσπνη γηα ηελ απνπεξάησζή ηεο. Σπλδέεη ηνλ θόιπν ηνπ Ξαλακά ζηνλ Δηξεληθό 

σθεαλό κε ηνλ θόιπν ηεο Ιηκόλ ζηνλ Αηιαληηθό σθεαλό θαη έρεη κήθνο 81.300 κέηξσλ. 

Φζάλνληαο ζε παξαηεξεηήξην ζηε Γηώξπγα, ν αξρεγόο ζαο ζα ζαο εμεγήζεη κε πνηνλ 

ηξόπν ηε δηαπιένπλ ηα πινία, από ηνλ Δηξεληθό ζηνλ Αηιαληηθό θαη αληίζηξνθα, 
αλεβαίλνληαο δεμακελέο πνπ γεκίδνπλ κε λεξό. Σηε ζπλέρεηα, ζηελ μελάγεζή καο ζηελ 

Ξόιε ηνπ Ξαλακά ζα επηζθεθηνύκε ην κνληέξλν ηκήκα ηεο πόιεο κε ηνπο νπξαλνμύζηεο 

πνπ ην skyline ζπκίδεη Καλράηαλ θαη ην απνηθηαθό ηεο ηκήκα,  όπνπ ζα πεξπαηήζνπκε 

αλάκεζα ζηα ζνθάθηα κε ηηο γξαθηθέο θαηνηθίεο θαη ηα κπαιθόληα ηζπαλν-απνηθηαθήο 

ηερλνηξνπίαο θαη ζα δνύκε ηνλ Θαζεδξηθό Λαό, ηε Γαιιηθή Ξιαηεία θαη άιια αμηνζέαηα. 
Γηαλπθηέξεπζε. 



 
 

 

3η ημέπα:  Πόλη Παναμά - Πηήζη για Μπόκαρ  νηελ Τόπο 

Κεηάβαζε ζην αεξνδξόκην ηεο πόιεο, όπνπ ζα πάξνπκε ηελ πηήζε καο γηα ηα λεζηά 
Κπόθαο ληει Τόξν. Ξξνζγεησλόκαζηε ζην κεγαιύηεξν από ηα λεζηά, ην λεζί Θνιόλ, 

όπνπ θαη ζα δηακείλνπκε. Τν αξρηπέιαγνο Κπόθαο Ληει Τόξν απνηειείηαη από 6 λεζηά 

θαιπκκέλα κε ηξνπηθά δάζε. Από ηελ πξώηε ζηηγκή λνηώζνπκε κηα γαιήληα 

αηκόζθαηξα. Όια καο κεηαθέξνπλ πίζσ ζην ρξόλν, αθνύ πξόθεηηαη γηα έλα κέξνο 

γλήζην, κε ηνπξηζηηθνπνηεκέλν, έλαλ αλέγγηρην παξάδεηζν. Δδώ δελ ζα ζπλαληήζνπκε 
ηηο πνιιέο αλέζεηο πνπ έρνπκε ζπλεζίζεη, κα κελ μερλάκε πσο δελ έρνπκε έξζεη γη’ 

απηό: έρνπκε έξζεη γηα έλα ηαμίδη ζην παξειζόλ, βηώλνληαο κηα απζεληηθή λνζηαιγηθή 

αηκόζθαηξα. Γελ ζα μεράζνπκε πνηέ ηε λσρειηθή, άιισλ επνρώλ, πεξαηδάδα ησλ 

ληόπησλ ζηνλ θεληξηθό, κε έληνλν ρξώκα Θαξατβηθήο, δξόκν ηνπ Κπόθαο Ίζια, ηα κηθξά 

ηνπηθά κπαξάθηα κε ξπζκνύο reggae θαη ζαιαζζηλή αύξα, αιιά θαη ηα εζηηαηόξηα δίπια 

ζηε ζάιαζζα. Δηθόλεο πνπ όιν θαη πεξηζζόηεξν ζπαλίδνπλ ζηα ηαμίδηα καο.Τν ίδηα ηα 
λεζηά είλαη έλαο επίγεηνο παξάδεηζνο, έλαο πξννξηζκόο κνλαδηθνύ θπζηθνύ θάιινπο. 

Έλαο λεζησηηθόο ηόπνο κε ηεξάζηηεο παξαιίεο κε άζπξε άκκν, πνπ βξέρνληαη από ηα 

θαηαγάιαλα λεξά ηεο Θαξατβηθήο, δεκηνπξγώληαο ηνπία εηδπιιηαθά. Τα ηπξθνπάδ λεξά 

ηνπ Bocas del Toro θαη νη δαληεισηέο αθηέο ηνπ, θηινμελνύλ έλα νηθνζύζηεκα κε 

παξζέλνπο θνξαιιηνγελείο πθάινπο θαη ζπάληα ζαιάζζηα δσή θαη είλαη ηδαληθέο γηα 
εμεξεύλεζε ηνπ βπζνύ κε κάζθα, γηα θαηαδύζεηο ή απιά γηα θνιύκπη ζηα δξνζεξά λεξά 

ηεο πεξηνρήο. Γηθαίσο νλνκάδνληαη «ηα Galapagos ηνπ 21νπ αηώλα». Κεηαθνξά θαη 

ηαθηνπνίεζε ζην μελνδνρείν καο. Κπνξείηε λα ραξείηε ηε βξαδηλή ζαο βόιηα ζην λεζί, 

θαη λα ηηκήζεηε δεόλησο ηα κηθξά, γξαθηθά εζηηαηόξηα πνπ ζεξβίξνπλ γεύζεηο 

Θαξατβηθήο θαη θάζε ινγήο ςαξνιηρνπδηέο.. Γηαλπθηέξεπζε. 
 

4η ημέπα: Μπόκαρ νηελ Τόπο (εκδπομή με βάπκα) 

Βξηζθόκαζηε ζηελ Θαξατβηθή, ηνλ πξώην ιόγν ινηπόλ έρεη εδώ ε ζάιαζζα, νη ρξπζέο 

παξαιίεο θαη νη εληππσζηαθνί θνξαιιηνγελείο ζρεκαηηζκνί. Μεθηλάκε ινηπόλ γηα κηα 

εθδξνκή κε πινηάξην ζηηο παξαιίεο ησλ Κπόθαο ληει Τόξν. Σρεδόλ ζε νιόθιεξε ε 

δηαδξνκή καο πιένπκε ζε πξνζηαηεπόκελα λεξά πίζσ από ηνπο θνξαιιηνγελείο 
πθάινπο, έηζη ώζηε ην ηαμίδη καο λα επεξεάδεηαη όζν ην δπλαηόλ ιηγόηεξν από ηα 

θύκαηα θαη λα κπνξεί λα νινθιεξσζεί αθόκε θαη όηαλ πλένπλ κέηξηνη άλεκνη. 

Μεθηλήζακε πξσί ινηπόλ θαη εξρόκαζηε πξώηα θνληά ζην λεζί Θξηζηόκπαι θαη βιέπνπκε 

ηα δειθίληα λα παίδνπλ θαη λα θνιπκπνύλ δίπια καο ζην Coral Key. Ξεξλάκε από 

καγθξόβηα δάζε πνπ θπηξώλνπλ κέζα ζηε ζάιαζζα, πξνζηαηεύνπλ ην νηθνζύζηεκα θαη 
πξνζθέξνπλ θαηαθύγην ζηνπο ραξηησκέλνπο βξαδύπνδεο πνπ ζα δνύκε θξεκαζκέλνπο 

ζηα θιαδηά.  Αξγόηεξα κε ην πινηάξην πάκε ζην λεζί  Κπαζηηκέληνο, όπνπ γηα λα 

θηάζνπκε ζηελ παξαιία Red Frog, κία από ηηο σξαηόηεξεο ησλ λεζηώλ, πξέπεη λα 

δηαζρίζνπκε έλα εηδπιιηαθό κνλνπάηη κέζα ζηελ  ηξνπηθή βιάζηεζε  , ην νπνίν θαη ζα 

δηαζρίζνπκε πεδνί. Σην λεζί απηό ίζσο δνύκε θαη ηνλ ζπάλην (όζν θαη δειεηεξηώδε!) 
θόθθηλν βάηξαρν! Κεηά ην κπάλην καο, όπνηνο επηζπκεί κπνξεί λα ζπκπιεξώζεη ηελ 

ππέξνρε βόιηα ηνπ κε εμσηηθά θνθηέηι από ην  παλέκνξθν κπηηο κπαξ πνπ βξίζθεηαη 

πάλσ ζηελ παξαιία.  Δπηζηξνθή ζην μελνδνρείν καο. Γηαλπθηέξεπζε. 

ΣΖΚΔΗΩΣΖ: Κελ παξαιείςεηε λα έρεηε καδί ζαο ην καγηό ζαο, κηα αιιαμηά ξνύρα θαη 

θπζηθά θαπέιν θαη αληειηαθό! 
 

5η  ημέπα: Μπόκαρ νηελ Τόπο (2η εκδπομή με βάπκα) 

Σηε ζεκεξηλή καο εμόξκεζε μεθηλάκε από ην εμσηηθό λεζί ησλ Ξνπιηώλ  (Isla de los 

Pájaros), έλα κηθξνζθνπηθό, αθαηνίθεην λεζάθη πνπ, όπσο θαλεξώλεη ην όλνκά ηνπ, 

πξνζθέξεη αζθαιέο θαηαθύγην ζε εθαηνληάδεο πνπιηά, θπξίσο γιάξνπο. Αλάκεζά ηνπο 

θαη ν ηξνπηθόο θνθθηλόξακθνο γιάξνο, πνπ πεξλάεη ζρεδόλ νιόθιεξν ην ρξόλν ζηνλ 
σθεαλό, θαη έξρεηαη ζην λεζί θαηά ηελ πεξίνδν ηεο αλαπαξαγσγήο. Σπλερίδνπκε ηελ 

εθδξνκή καο ζην λεζί Θνιόλ όπνπ ζα πάκε ζε κία πην γλσζηέο παξαιίεο ηελ Boca del 

Drago. Δδώ ζα έρνπκε ρξόλν είηε λα απνιαύζνπκε ην κπάλην θαη ηε ζάιαζζα είηε λα 

πεξπαηήζνπκε θαη λα ραδέςνπκε ηα παξαδνζηαθά εζηηαηόξηα θαη ζηα ζηέθηα κε ηνπηθή 

ρεηξνηερλία. Δπηζηξνθή ζην μελνδνρείν. Γηαλπθηέξεπζε. 
 



 
 

6η  ημέπα: Μπόκαρ νηελ Τόπο – Πηήζη για Πόλη Παναμά 

Κεηάβαζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Ξόιε ηνπ Ξαλακά. Άθημε, κεηαθνξά θαη 
εγθαηάζηαζε ζην μελνδνρείν καο. Γηα ην βξάδπ έρνπκε νξγαλώζεη δείπλν ζε εζηηαηόξην 

ζηελ παιηά πόιε γηα λα λνηώζνπκε ηελ γνεηεία παιηώλ επνρώλ ζηελ πόιε ηνπ Ξαλακά, 

όπσο ηα έρνπκε δήζεη ζε ηαηλίεο. Ζ κεηαθνξά ζην εζηηαηόξην είλαη αθόκα πην 

εληππσζηαθή θαη ζα ηελ ζπκόκαζηε γηα πάληα θαη είλαη έθπιεμε από ην γξαθείν καο. 

Γηαλπθηέξεπζε. 

 
7η  ημέπα: Πόλη Παναμά (επίζκετη ζηοςρ ινδιάνοςρ Εμπέπα)  

Ξξσηλή αλαρώξεζε γηα ην Δζληθό Ξάξθν Τζάγξεο, όπνπ ζα έρνπκε ηελ επθαηξία λα 

γλσξίζνπκε ηνλ Ξνιηηηζκό ησλ Ηζαγελώλ Δκπέξα. Θα δνύκε από θνληά ηηο ρεηξνηερλίεο 

ηνπο, ζα καο δηδάμνπλ ηηο γλώζεηο ηνπο γηα ηα βόηαλα θαη ηα θπηά ηεο πεξηνρήο, ζα 

απνιαύζνπκε ηε κνπζηθή θαη ηνπο ρνξνύο ηνπο, πνπ ζα καο ηαμηδέςνπλ πίζσ ζην 
ρξόλν. Αλ ζέιεηε, κπνξείηε επίζεο λα ρξσκαηίζεηε ην ζώκα ζαο, όπσο θάλνπλ νη ίδηνη, 

κε θπηηθά ρξώκαηα - κηα ηερληθή γλσζηή σο Jagua. Σηελ θνηλόηεηα ησλ Δκπεξά 

θηάλνπκε κε ηα παξαδνζηαθά θαλό πνπ νδεγνύλ νη ηζαγελείο δηαζρίδνληαο ηνλ πνηακό 

Τζάγξεο. Γηα ηνπο πην ζαξξαιένπο, πξνηείλνπκε κηα δηαθνξεηηθή εμεξεύλεζε όπνπ ζα 

πεξπαηήζνπκε  κέζα ζηελ δνύγθια ζηελ θνίηε ελόο κηθξνύ πνηακνύ γηα λα θαηαιήμνπκε 
ζε κηα παλέκνξθε ιίκλε ζηελ νπνία  κπνξνύκε λα βνπηήμνπκε θαη παξάιιεια λα 

ζαπκάζνπκε  ηνπο θαηαξξάθηεο. Δπηζηξνθή ζηελ Ξόιε ηνπ Ξαλακά. Γηαλπθηέξεπζε. 

 

8η  ημέπα: Πόλη Παναμά – Πηήζη επιζηποθήρ 

Ξξσηλό ειεύζεξν γηα ηα ηειεπηαία καο ςώληα ζηνλ Ξαλακά, πξηλ επηβηβαζηνύκε ζηελ 
πηήζε επηζηξνθήο καο, κέζσ ελδηάκεζνπ ζηαζκνύ. 

 

9η  ημέπα: Άθιξη ζε Αθήνα 

 

 

Τιμή καηά άηομο: 
 

 
 

Πεπιλαμβάνονηαι: 

 Αεξνπνξηθά εηζηηήξηα νηθνλνκηθήο ζέζεο, κέζσ ελδηάκεζνπ ζηαζκνύ. 

 Μελνδνρείν 4* sup. ζηελ Ξόιε ηνπ Ξαλακά, κε πξσηλό. 

 Σηα λεζάθηα Κπόθαο ληει Τόξν γξαθηθό μελνδνρείν 3* βαζηθώλ αλέζεσλ, κε 
πξσηλό. ΣΖΚΔΗΩΣΖ: ε ηνπξηζηηθή ππνδνκή ζηα λεζηά απηά είλαη απιή, ρσξίο 

πνιπηέιεηα θαη αλέζεηο. 

 Έλα γεύκα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο μελάγεζεο ζηελ Ξόιε ηνπ Ξαλακά. 

 Έλα γεύκα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο επίζθεςεο ζηνπο Ηλδηάλνπο Δκπέξα. 

 Μελαγήζεηο, πεξηεγήζεηο, κεηαθνξέο όπσο αλαθέξνληαη ζην πξόγξακκα. 
 Τνπηθόο μελαγόο. 

 Έιιελαο έκπεηξνο αξρεγόο. 

 Αζθάιεηα αζηηθήο επζύλεο. 

 Γσξεάλ ηαμηδησηηθόο νδεγόο-βηβιίν ζηα Διιεληθά. 

 
 

 

 

 

 

 
 

Ανασυπήζειρ Δίκλινο Διαθοπά Μονοκλίνος 

06/08, 23/09, 19/10, 18/11 1.499 € + 480 € 



 
 

Δεν Πεπιλαμβάνονηαι:  

 
 Φόξνη αεξνδξνκίσλ, επηβάξπλζε θαπζίκσλ, θηινδσξήκαηα, αρζνθνξηθά & 

επηπιένλ παθέην αζθάιεηαο, ηα νπνία θαηαβάιινληαη ππνρξεσηηθά ζηελ Αζήλα. 

Δπηπιένλ παθέην αζθάιεηαο (αηπρήκαηνο, απώιεηαο απνζθεπώλ, δαπάλεο 

επαλαπαηξηζκνύ ιόγσ αηπρήκαηνο ή αζζέλεηαο, δαπάλεο γηα έμνδα επέθηαζεο 

ηαμηδηνύ ιόγσ αηπρήκαηνο, δαπάλεο γηα έμνδα επίζθεςεο ζπγγελνύο ζην 

εμσηεξηθό, δαπάλεο γηα επείγνπζα επηζηξνθή ζηελ Διιάδα, απώιεηα ηαμηδησηηθώλ 
εγγξάθσλ θαη έμηξα θαιύςεσλ όπσο ηαηξνθαξκαθεπηηθέο θαη λνζνθνκεηαθέο 

δαπάλεο, αζθάιεηα πξνθαηαβνιήο θ.ά.). Εεηήζηε πιεξνθνξίεο από ην ηκήκα 

θξαηήζεσλ γηα ηελ αθξηβή πεξηγξαθή ησλ θαιύςεσλ, ην ύςνο γηα ηελ θάζε κηα 

θάιπςε θαη ηνπο όξνπο ησλ θαιύςεσλ γηα απνθπγή παξεμεγήζεσλ: 920 €. 

 Φόξνη (αεξνδξνκίσλ θαη κε) πνπ πιεξώλνληαη ηνπηθά: πεξίπνπ 30 €. 
 

Σημειώζειρ: 

 

 Σπκκεηνρή ζηελ εθδξνκή ζεκαίλεη όηη αλαληίξξεηα απνδέρεζηε ηνπο όξνπο 

ζπκκεηνρήο 
 

Πηήζειρ: 

 

Πηήζη Ημεπομηνία Δπομολόγιο Ώπα Ανασώπηζηρ Ώπα Άθιξηρ 

TK1842 1ε εκέξα Αζήλα-Θσλ/πνιε 05:45 07:15 

TK 801 1ε εκέξα Θσλ/πνιε-Ξαλακά Σίηη 10:00 18:30 

TK 801 8ε εκέξα Ξαλακά Σίηη-θσλ/πνιε 20:00 16:50+1 

TK 1843 9ε εκέξα Θσλ/πνιε-Αζήλα 19:15 20:40 

 

 
 

 

 

 

 


