
 
 

Διάπκεια: 13 εκέξεο 

Ανασυπήζειρ: 23/09 
 

Κόζηα Ρίκα – Παναμάρ 
 

αν Χοζέ - Σοπηοςγέπο - Απενάλ - Μανοςέλ Ανηόνιο  
 

Δύν ρώξεο ηεο Κεληξηθήο Ακεξηθήο, ε κία δίπια ζηελ άιιε πνπ απνηεινύλ ην θαιύηεξν 
«ηνπξηζηηθό δίδπκν». Ο Παλακάο, ην Μαϊάκη ηεο Κεληξηθήο Ακεξηθήο κε εληππωζηαθή 

αξρηηεθηνληθή ζηελ πιεπξά ηνπ Εηξεληθνύ, επηβιεηηθά γπάιηλα θηίξηα, Μαξίλεο γηα 
θόηεξα θαη εκπνξηθά θέληξα είλαη ε επηηνκή ηνπ θνζκνπνιίηηθνπ! Η πιεπξά ηνπ 
Αηιαληηθνύ θηινμελεί ην αξρηπέιαγνο ηωλ λεζηώλ αλ Μπιαο, όπνπ νη ηλδηάλνη Κνύλαο 

θξαηνύλ αθόκα ηα ήζε θαη ηα έζηκα κηαο θιεηζηήο, ζρεδόλ πξωηόγνλεο θνηλωλίαο. Κη 
αλακεζά ηνπο ην Μεγάιν Καλάιη, ε Δηώξπγα πνπ ελώλεη εκπνξηθά όιν ηνλ πιαλήηε θαη 

ζθύδεη από δωή δηθαηώλνληαο ηηο πξνζπάζεηεο εηώλ αιιά θαη ηε ραξά ηνπ πξώηνπ 
Καπεηάληνπ πνπ ην δηέζρηζε πνπ ήηαλ …Έιιελαο!   Καη ιίγν πην πάλω κηα κηθξή ρώξα ε 
Κόζηα Ρίθα κε ηνλ επαξρηώηηθν αέξα θαη κηα θύζε παξζέλα κε εθαίζηεηα, δάζε βξνρήο 

θαη πξνζηαηεπκέλα Εζληθά Πάξθα ζηηο απάηεηεο ζρεδόλ ακκνπδεξέο παξαιίεο ζε δύν 
ωθεαλνύο! Σώξα μέξεηε πωο απηό ην ηαμίδη όρη απιώο ηα έρεη όια. Αιιά θαη θάηη 

παξαπάλω. Σνλ εμαηξεηηθό ζρεδηαζκό κε άλεηε πηήζε από ην Παλακά ίηπ ζην αλ 
Χνζέ, δηαλπθηεξεύζεηο ζηα θαιύηεξα ζεκεία ηωλ δύν ρωξώλ  ρωξίο άζθνπεο 

θνπξαζηηθέο θαη αδηάθνξεο κέξεο θαη εκηδηαηξνθή θαζεκεξηλά! Δηαβάζηε, ζπγθξίλεηε 
θαη βηαζηείηε. Απηό ην ηαμίδη αμίδεη λα ην δήζεηε! 
 

Ππόγπαμμα Εκδπομήρ 
 

1η μέπα: Αθήνα – Πόλη ηος Παναμά 
πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ πόιε ηνπ Παλακά. Ο Παλακάο είλαη 
δηάζεκνο γηα ηελ Γηώξπγά ηνπ πνπ ελώλεη δύν σθεαλνύο, ηνλ Αηιαληηθό θαη ηνλ 

Δηξεληθό, αιιά θαζώο ζπλδέεη ηελ Βόξεηα κε ηελ Νόηηα Ακεξηθή «ελώλεη» θαη ηνπο 
αλζξώπνπο, κε απνηέιεζκα λα θηινμελεί κηα κεγάιε πνηθηιία ιαώλ θαη πνιηηηζκώλ. 

Δκείο ζα θηάζνπκε ην απόγεπκα ζην δηεζλέο αεξνδξόκην ηεο πόιεο θαη κέζσ κηα 
«ζεακαηηθήο» δηαδξνκήο ζα θαηεπζπλζνύκε ζηελ εμαίξεηα δηακνξθσκέλε πξνθπκαία 
ηεο πόιεο όπνπ βξίζθεηαη ην μελνδνρείν καο. 

 
2η μέπα: Ξενάγηζη ζηον Παναμά και ζηη Διώπςγα 

ηε ζεκεξηλή καο μελάγεζε ζα γλσξίζνπκε ηα πην ζεκαληηθά αμηνζέαηα ηεο «Σξηπιήο» 
Πόιεο, πνπ θάπνηε θαηάζηξεςε ν δηαβόεηνο πεηξαηήο Κάπηαηλ Μόξγθαλ. Θα 
απνιαύζνπκε ην απνηθηαθό θέληξν κε ηα γξαθηθά ζηελά δξνκάθηα θαη ηα πνιύρξσκα κε 



μεζσξηαζκέλεο πξνζόςεηο κέγαξα θαη ηέινο, ην ζύγρξνλν νηθνλνκηθό θέληξν κε ηνπο 
νπξαλνμύζηεο ησλ ηειεπηαίσλ δεθαεηηώλ πνπ ζπκίδνπλ έληνλα ηηο ακεξηθαληθέο 

κεγαινππόιεηο. Φπζηθά ζα επηζθεθζνύκε ην κνπζείν θαη ην παξαηεξεηήξην ηεο 
Γηώξπγαο όπνπ ζα έρνπκε ηελ επθαηξία λα κηιήζνπκε γηα ηελ ηζηνξία ηεο αιιά θαη λα 
θσηνγξαθήζνπκε ηα πινία θαζώο δηαζρίδνπλ ην πην ζεκαληηθό Καλάιη ηνπ πιαλήηε. Σν 

απόγεπκα απνιαύζηε ην ειηνβαζίιεκα κε κηα πεδνπνξηθή βόιηα ζηελ παξαιία. 
 

3η μέπα: Πόλη ηος Παναμά (Νηζιά αν Μπλαρ) 
Η κέξα καο ζήκεξα ζα είλαη ζπλαξπαζηηθή. Πνιύ λσξίο ην πξσί ζα επηβηβαζηνύκε ζε 
ηδηπ θαη δηαζρίδνληαο ηελ ελδνρώξα ζα βξεζνύκε ζηελ πιεπξά ηνπ Αηιαληηθνύ. Από εθεί 

κε πινηάξην ζα αλαρσξήζνπκε γηα έλα από ηα λεζηά ηνπ Κόιπνπ ηνπ αλ Μπιαο όπνπ 
δεη ε ηδηαίηεξε θπιή ησλ Κνύλαο. Θα επηζθεθζνύκε ηα γξαθηθά ρσξηά ηνπο, ζα 

κπεζνύκε ζηνλ ηξόπν δσήο ηνπο θαη θπζηθά ζα ςσλίζνπκε ηα εμαηξεηηθά πνιύρξσκα 
πθαληά ηνπο, ηα «κόιαο» γηα ηα νπνία θεκίδνληαη. Χξόλνο ειεύζεξνο γηα κπάλην θαη 
γεύκα πξηλ ηελ επηζηξνθή καο αξγά ην απόγεπκα ζηελ πόιε ηνπ Παλακά. 

 
4η μέπα: Πόλη ηος Παναμά – Ινδιάνοι Εμπεπά 

Μεηά ην πξσηλό καο αλαρσξνύκε γηα ην Δζληθό Πάξθν Σζάγξεο, όπνπ κέλνπλ νη 
Ιζαγελείο Δκπέξα. Δίλαη κία επράξηζηε, κε εύθνιε πξόζβαζε εμόξκεζε θαη γηα απηό 
αξθεηά ηνπξηζηηθή. Οη θάηνηθνη ηνπ ρσξηνύ εμνηθεησκέλνη κε ηνπο ηαμηδηώηεο ζα καο 

δείμνπλ ηηο ρεηξνηερλίεο ηνπο, ζα καο κηιήζνπλ γηα ζεξαπεπηηθά βόηαλα θαη θπηά ηεο 
πεξηνρήο πνπ ρξεζηκνπνηνύλ αθόκα θαη ζήκεξα θαη ζα καο δηαζθεδάζνπλ κε ηα 

ηξαγνύδηα θαη ηνπο ρνξνύο ηνπο. Μηα κέξα δηαθνξεηηθή, ζηε θύζε αιιά θαη ζηελ 
θαζεκεξηλόηεηα ησλ αλζξώπσλ πνπ έξρεηαη ζε επζεία αληίζεζε κε ην αζηηθό ηνπίν ηεο 
κεγαινύπνιεο. Σν απόγεπκα επηζηξνθή ζηνλ Παλακά. 

 
5η μέπα: Πόλη ηος Παναμά – αν Χοζέ 

Μεηά ην πξσηλό καο αλαρσξνύκε γηα ην αεξνδξόκην όπνπ κε ζύληνκε κεζεκεξηαλή 
πηήζε ζα βξεζνύκε ζηελ πξσηεύνπζα ηεο Κόζηα Ρίθα, αλ Χνζε. Μεηαθνξά ζην 

μελνδνρείν καο ζηελ θαξδηά ηεο πόιεο. Ση θαιύηεξν γηα λα πεξπαηήζνπκε κέρξη ηελ 
θεληξηθή πιαηεία γηα ηηο πξώηεο θσηνγξαθίεο! 
 

6η μέπα: αν Χοζέ (Ξενάγηζη και Ηθαίζηειο Πόαρ) 
Η κέξα καο μεθηλά κε μελάγεζε ζηελ πξσηεύνπζα ηεο Κόζηα Ρίθα πνπ αξθεηνί ηελ 

παξνκνηάδνπλ ζαλ ηελ Διβεηία ηεο Κεληξηθήο Ακεξηθήο ιόγσ ηνπ πςεινύ γηα ηα 
δεδνκέλα ηεο πεξηνρήο βηνηηθνύ επηπέδνπ ησλ θαηνίθσλ ηεο. ηελ πεξηήγεζή καο ζηελ 
πόιε, κεηαμύ άιισλ, ζα δνύκε ην Δζληθό Θέαηξν θαη ην Δζληθό Μνπζείν πνπ είλαη έλα 

από ηα πινπζηόηεξα ηεο Κεληξηθήο Ακεξηθήο. ηε ζπλέρεηα επίζθεςε ζην εληππσζηαθό 
εθαίζηεην Πόαο κε ηνπο δίδπκνπο θξαηήξεο. Μεηά ηελ μελάγεζε κεηαθνξά ζην 

μελνδνρείν καο γηα δείπλν θαη δηαλπθηέξεπζε. 
 
7η μέπα: αν Χοζέ – Εθνικό Πάπκο Σοπηοςγέπο 

Αλαρώξεζε λσξίο ην πξσί από ην αλ Χνζέ κε ηειηθό πξννξηζκό ην Δζληθό Πάξθν 
Σνξηνπγθέξν ζηηο αθηέο ηηο θαξατβηθήο. Η δηαδξνκή καο πεξλά κέζα από ην εληππσζηαθό 

Δζληθό Πάξθν Braulio Carrillo θαη ζπλερίδεηαη κέζσ θπηεηώλ κπαλάλαο κέρξη ηελ 
πξνβιήηα. Η δηείζδπζε ζην Δζληθό πάξθν γίλεηαη κε βάξθα κέζα από ηα θαλάιηα θαη κηα 
θύζε κνλαδηθή! Κξπκκέλν κέδζα ζηε γνεηεία ηνπ ηνπίνπ βξίζθεηαη ην Lodge πνπ ζα 

καο θηινμελήζεη γηα ην επόκελν δηήκεξν. 
 

8η μέπα: Εθνικό Πάπο Σοπηοςγκέπο  
Μεηά ην πξσηλό, ζα αθνινπζήζεη πεξηπαηεηηθή μελάγεζε κέζα ζηα κνλνπάηηα ηνπ 
πάξθνπ. Πνπιηά, πινύζηα βιάζηεζε θαη κνλαδηθά ελζηαληαλέ γηα ππέξνρεο 

θσηνγξαθίεο! Δπηζηξνθή ζην lodge γηα ιίγε μεθνύξαζε θαη ην απόγεπκα μελάγεζε – 
εμεξεύλεζε ηνπ Πάξθνπ κε κηθξέο, αλνηρηέο βάξθεο γηα λα έρνπκε θαιύηεξε νξαηόηεηα. 

Σν Σνξηνπγέξν είλαη έλα δίθηπν πισηώλ ιηκλώλ, πνηακώλ θαη θαλαιηώλ (θπζηθώλ θαη 
ηερληηώλ) πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα κεηαθνξά θαη είλαη έλα εμαηξεηηθό κέξνο γηα ηελ 



παξαηήξεζε ηεο ηνπηθήο άγξηαο δσήο, όπσο πνπιηά, πίζεθνη, ακεξηθαληθνί θξνθόδεηινη 
θαη θατκάλ. Σα θαλάιηα παξέρνπλ επίζεο θαηαθύγην ζε απεηινύκελα δώα, όπσο ην 

Oriental Indian Manatee, ηνπο θξνθόδεηινπο, κηα κεγάιε πνηθηιία θαξθηλνεηδώλ θαη 
πεξίπνπ 30 είδε ςαξηώλ γιπθνύ λεξνύ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Gaspar, πνπ 
ζεσξείηαη σο δσληαλό απνιίζσκα. Μηα κέξα κνλαδηθή ζηελ θαξδηά ηεο θύζεο. 

 
9η μέπα: Σοπηοςγέπο - Απενάλ  

Μεηά ην πξσηλό, επηζηξνθή ζηελ πξνβιήηα κε βάξθα θαη ην ηαμίδη ζα ζπλερηζηεί νδηθώο 
γηα ηνλ επόκελν πξννξηζκό καο ην Αξελάι, γλσζηό γηα ην νκώλπκν, θεκηζκέλν θαη ίζσο 
ην πην αλαγλσξίζηκν εθαίζηεην ηεο ρώξαο. Άθημε θαη ηαθηνπνίεζε ζην μελνδνρείν καο. 

 
10η μέπα: Απενάλ – Μανοςέλ Ανηόνιο 

Μεηά ην πξσηλό αλαρσξνύκε γηα ηελ επίζθεςή καο ζηηο θξεκαζηέο γέθπξεο Αξελάι. Σα 
κνλνπάηηα θαη νη γέθπξεο ηνπ πάξθνπ βξίζθνληαη ζηε δηαδξνκή πνπ αθνινπζνύλ ηα 
πνπιηά πνπ κεηαλαζηεύνπλ κεηαμύ Βόξεηαο θαη Νόηηαο Ακεξηθήο θαη θέξλνπλ ηνλ 

επηζθέπηε όζν πην θνληά κπνξεί λα θαληαζηεί θαλείο γηα λα παξαηεξήζεη ηα πνπιηά, ηα 
ινπινύδηα θαη ηελ πινύζηα βιάζηεζε ηνπ πξσηνγελνύο ηξνπηθνύ δάζνπο. H πεξηνρή 

έρεη εληππσζηαθή ζέα ζην εθαίζηεην Αξελάι θαη ζηε ιίκλε πνπ ηξνθνδνηεί ην 
κεγαιύηεξν πδξνειεθηξηθό εξγνζηάζην ζηελ Κόζηα Ρίθα. Απηόο ν πεξίπαηνο είλαη κηα 
δηαζθεδαζηηθή θαη εθπαηδεπηηθή επηινγή γηα λα κάζνπκε πεξηζζόηεξα γηα ην δάζνο θαη 

ην ηνπηθό πεξηβάιινλ θαη λα απνιαύζνπκε ηε ζηελή επαθή κε ηε θύζε. Δπόκελε ζηάζε 
καο ζηνλ πνηακό Σαξθόιεο. Καζώο νη βάξθεο καο πιεζηάδνπλ ηηο όρζεο ηνπ πνηακνύ ζα 

έρνπκε ηε δπλαηόηεηα λα παξαηεξήζνπκε έλαλ από ηνπο κεγαιύηεξνπο πιεζπζκνύο 
ακεξηθαληθνύ θξνθόδεηινπ, ην κήθνο ηνπ νπνίνπ κπνξεί λα θηάζεη ηα 5 κέηξα, ζην 
θπζηθό ηνπ πεξηβάιινλ. ηε ζπλέρεηα ζα αλαρσξήζνπκε κε θαηεύζπλζε ηνλ Κεληξηθό 

Δηξεληθό γηα λα απνιαύζνπκε κία από ηηο σξαηόηεξεο παξαιίεο ηεο ρώξαο. Άθημε θαη 
ηαθηνπνίεζε ζην μελνδνρείν καο γηα δείπλν θαη δηαλπθηέξεπζε. 

 
11η μέπα: Επίζκετη ζηο Εθνικό Πάπκο Μανοςέλ Ανηόνιο 

ήκεξα ζα γλσξίζνπκε ην πάξθν Μαλνπέι Αληόλην κε έθηαζε 683 εθηάξηα, πνπ έρεη ηα 
πην πνηθίια θαη όκνξθα ηνπία ηεο πεξηνρήο. Πεξηηξηγπξηζκέλν από έλα θαηαπξάζηλν 
ηξνπηθό πγξό δάζνο  πνπ ζηα κνλνπάηηα ηνπ κπνξνύκε λα δνύκε πηζήθνπο 

θαπνπηζίλνπο, θνξάθηα, ξαθνύλ, ηγνπάλα θαη πνιιά είδε πνπιηώλ, θαζώο θαη ηνλ πίζεθν 
ζθίνπξν (Saimiri oerstedii citrinellus), ελδεκηθό ζην Μαλνπέι Αληόλην. Καηνηθεί  κόλν ζε 

απηό ην κέξνο ηνπ θόζκνπ, θαη αλήθεη ζηα απεηινύκελα κε εμαθάληζε είδε. ύκθσλα κε 
ηελ πην πξόζθαηε απνγξαθή έρνπλ κείλεη κόλν 1.500 πίζεθνη. Σν πάξθν πξνζηαηεύεη 
επίζεο 12 λεζηά πνπ αληηπξνζσπεύνπλ εμαηξεηηθό θαηαθύγην γηα πνιιά είδε ζαιάζζησλ 

πηελώλ. Γηαζέηεη εμαηξεηηθέο παξαιίεο: Espadilla Sur, Manuel Antonio θαη Puerto 
Escondido θαη επίζεο ιηκλνζάιαζζα θαη καγθξόβηα θπηά ζε έθηαζε 14 εθηαξίσλ. Σν 

ζεκείν ηνπ θαζεδξηθνύ λανύ πνπ ζπλδέεη ηηο παξαιίεο Manuel Antonio θαη Espadilla Sur 
είλαη έλαο ηόπνο κεγάιεο θπζηθήο νκνξθηάο. 
 

12η – 11η μέπα: Μανοςέλ Ανηόνιο – Αεποδπόμιο αν Χοζέ – Πηήζη επιζηποθήρ  
Μεηά ην πξσηλό κεηαθνξά ζην Γηεζλέο Αεξνδξόκην Juan Santamaría γηα ηελ πηήζε ηεο 

επηζηξνθήο ζηελ Αζήλα, κέζσ ελδηάκεζνπ ζηαζκνύ. Άθημε ζηελ Αζήλα ηελ επόκελε 
κέξα. 
 

 
Σιμή ζςμμεηοσήρ καη’ άηομο: 

Ανασώπηζη Δίκλινο Διαθοπά Μονοκλίνος 

 23/09 2.590 € + 860 € 

 

 
 

 



Πεπιλαμβάνονηαι: 
 

 Αεξνπνξηθά εηζηηήξηα (νηθνλνκηθή ζέζε): Πηήζεηο κε KLM.  
 Γηακνλή: Γηακνλή ζε επηιεγκέλα μελνδνρεία 4* θαη 5* θαη longe ζηα Πάξθα.  
 Γεύκαηα: Ηκηδηαηξνθή θαζεκεξηλά.  

 Μεηαθνξέο: Όπσο πεξηγξάθνληαη ζην πξόγξακκα.  
 Ξελαγήζεηο θαη εθδξνκέο: Όπσο πεξηγξάθνληαη ζην πξόγξακκα.  

 Αρζνθνξηθά κηαο απνζθεπήο θαη' άηνκν.  
 Φηινδσξήκαηα.  
 Αζθάιεηα αζηηθήο επζύλεο.  

 Αληηπξόζσπν/πλνδό.  
 Σαμηδησηηθό θάθειν κε ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο.  

 Γσξεάλ ηαμηδησηηθή αζθάιεηα κε θαιύςεηο θαη γηα Covid-19. 
 
 

Δεν πεπιλαμβάνονηαι: 
 Φόξνη 890 €. 

 Ό,ηη δελ αλαγξάθεηαη ζηα πεξηιακβαλόκελα ή αλαθέξεηαη σο 
πξναηξεηηθό/πξνηεηλόκελν. 

 

ημειώζειρ: 
 Σν δηαβαηήξηό ζαο ζα πξέπεη λα έρεη ηνπιάρηζηνλ 6μηνη ιζσύ.  

 Η ξνή ησλ εκεξεζίσλ πξνγξακκάησλ ελδέρεηαη λα ηξνπνπνηεζεί γηα ηελ 
θαιύηεξε εθηέιεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο, ρσξίο λα παξαιείπεηαη ηίπνηα. 

 Βεβαησζείηε όηη ην δηαβαηήξηό ζαο έρεη θελέο ζειίδεο, ηζάξηζκεο κε ηνλ αξηζκό 

ησλ ρσξώλ πνπ ζα επηζθεθζείηε.  
 Βηβιηάξην θίηξηλνπ ππξεηνύ ην νπνίν ζα πξνζθνκίζεηε ζην γξαθείν καο είθνζη 

πέληε (25) εκέξεο πξηλ από ηελ αλαρώξεζε ηνπ ηαμηδηνύ. 
 

 
Πηήζειρ: 

Διαδπομή (από – ππορ) Ώπα Ανασώπηζηρ Ώπα Άθιξηρ 

Αζήλα – Άκζηεξληακ 05.45 08.20 

Άκζηεξληακ – Πόιε ηνπ Παλακά 11.20 16.20 

αλ Χνζέ – Άκζηεξληακ 16.15 11.05+1 

Άκζηεξληακ – Αζήλα 12.25 16.35 

 


