Inspiratiereis
Panama
Waar u naar toe gaat, zijn wij geweest …

Sapa Pana Travel is gespecialiseerd in individuele maatwerkreizen. Een reis wordt volledig op uw wensen
afgestemd, u reist individueel en alles hebben we tot in detail voor u verzorgd. Deze reis is slechts een
voorbeeld van wat we kunnen organiseren voor u, of wel we kunnen een reisvoorstel, net zolang
aanpassen tot het geheel naar úw wens is!
Neemt u contact met ons op voor aanvullende informatie:
073 -6106204 of info@sapapanatravel.nl

15 dagen
Wat een geweldige reis staat u te wachten! Uw reis door Panama start in de hoofdstad. Wat een contrast
zult u hier aantreffen; het knusse historische centrum ’Casco Viejo’ en de metropool Panama Stad.
Uiteraard is er ook voldoende tijd ingepland voor een kennismaking met het indrukwekkende Panama
kanaal. Panama is een geweldig land voor het reizen met een huurauto. U rijdt naar Playa Venao, 30
minuten van Pedasi, een schilderachtig (voormalig) vissersdorp op het Azuero schiereiland. Na hier
genoten te hebben van de Panamese cultuur, de prachtige kustlijn en de nabijgelegen Nationale Parken,
rijdt u via de Pacifische kust naar het binnenland richting het stadje El Valle, in de provincie Coclé. El
Valle ligt in een prachtige groene vallei, of beter gezegd in de krater van een inactieve vulkaan. In deze
regio leeft men voornamelijk van landbouw en hier zijn de eerste koffieplantages te vinden. Vanuit El
Valle reist u terug naar Panama Stad. In Panama leven maar liefst 7 inheemse volkeren. Tijdens uw reis
kunt u kennismaken met 2 van hen. De Embera indianen leven in een prachtige natuurgebied nabij
Panama Stad, u kunt hen gaan bezoeken én tijdens de paradijselijke afsluiter van uw reis op de archipel
van San Blas maakt u kennis met de Kuna indianen. Een reis waarbij we ‘Genieten’ met hoofdletter G
schrijven!
Dag 1: Amsterdam – Panama stad
Vandaag vliegt u vanuit Amsterdam naar Panama stad. Bij aankomst wordt u welkom geheten door een
van onze medewerkers ter plaatse, die u naar uw hotel zal begeleiden.
(overnachting: Tantalo Boutique Hotel - logies & ontbijt)
Let op: bij aankomst in Panama moet u een toeristenkaart ter waarde van $ 5,- p.p. aanschaffen

Dag 2: Panama stad
Vandaag wordt u door een privé-gids in uw hotel opgehaald stadstour. U bezoekt de ruïnes van de oude
stad (1519), u klimt in de toren van de kathedraal voor een prachtig uitzicht over de stad, u bezoekt het
stadsmuseum en uiteraard wandelt u door het Casco Viejo de historische stad (1673). Uw gids zal de
historie van Panama Stad, en in het bijzondere de uiteindelijke verplaatsing van de hoofdstad, uitgebreid
toelichten. Uiteraard staat u even stil bij het Monument van Ferdinand de Lesseps, ter nagedachtenis
aan de gestorven Fransen tijdens de bouw van het kanaal. Aan het eind van de ochtend brengt u een
bezoek aan het museum van het Panamakanaal en hierna zult u schepen door de Miraflores Locks zien
varen. Wat indrukwekkend! Geniet van de presentatie gegeven door de autoriteit van het Panamakanaal.
Na een bezoek aan Balboa, voorheen onderdeel van de Panamakanaal Zone, keert u terug naar uw hotel
in Panama Stad.
(overnachting: Tantalo Boutique Hotel - logies & ontbijt) Ter inspiratie het Panama kanaal: http://youtu.be/FhsIuP6Xr9k

Dag 3: Panama stad
Deze dag is vrij gepland. Geniet op eigen tempo van het historische centrum van de stad, u kunt naar de
souvenir markt wandelen, de vismarkt is ook een aanrader en ga zeker ook even een goed kop koffie (of
de betere ijskoffie!) drinken bij Bajareque Coffee House & Roastery (Calle 1).
(overnachting: Tantalo Boutique Hotel - logies & ontbijt)

Dag 4: Panama Stad – Embera Drua – Panama Stad
Vroeg in de ochtend wordt u opgehaald en naar El Corotu, bij het Madden meer, gebracht. U gaat aan
boord van een gemotoriseerde kano en vaart over de Chagres rivier naar het dorp Embera Drua. Tijdens
de boottocht geniet u van de prachtige omgeving van het tropisch regenwoud. In het dorp maakt u
kennis met de vriendelijke Embera indianen. Zij zullen u vertellen over hun cultuur, gebruiken en
dagbesteding. Hun lichamen zijn versierd met felgekleurde kettingen en met de inkt van een vrucht, de
Jagua, verven ze allerlei symbolen op hun lichaam. Ze vertellen u over de lokale planten, hun traditionele
dans en hun handwerk (manden en beeldhouwwerk). Voor de lunch wordt gezorgd en na afloop wordt u
weer naar uw hotel teruggebracht. Indien gewenst kunt u nog een botanische wandeltocht maken nabij
het inheemse dorp.
(overnachting: Tantalo Boutique Hotel – logies & ontbijt)

Dag 5: Panama Stad – Pacific (ca. 113 km – ca. 2 uur rijden)
Vandaag wordt u opgehaald bij uw hotel en naar het autoverhuurbedrijf gebracht. Daar ontvangt u de
auto welke u de komende dagen tot uw beschikking heeft. Met deze auto rijdt u in eigen tempo naar een
mooie accommodatie aan de Pacifische kust nabij Panama Stad. U verblijft hier op volpension, het is een
all-inclusive resort. Uw eerste kennismaking met de Pacifische kust van Panama en ons inziens een
goede onderbreking van de toch wel lange autorit naar Playa Venao (Pedasi).
(overnachting: Sheraton Bijao – volpension)

Dag 6: Pacific - Playa Venao (Pedasi) (ca. 251 km – ca. 3,5 uur rijden)
Vandaag vervolgt u uw route naar het schiereiland Azuero, naar Playa Venao om precies te zijn. Playa
Venao ligt ca. half uurtje met de auto van het vissersdorpje Pedasi in de provincie Los Santos, het
culturele hart van Panama. Pedasí is een vissersdorp, bekend om het jaarlijkse carnaval, de ongerepte
stranden en de watersportactiviteiten, zoals sportvissen, snorkelen, duiken en surfen. Probeer het wel zo
te plannen dat u vóór het einde van de middag bij uw hotel aankomt. In de directe omgeving van uw
hotel zijn geen restaurants, bars en/of winkels, dus koop onderweg desgewenst al wat proviand. Verder,
zorg dat u voldoende contant geld heeft én een volle benzinetank! Geniet van de mooie route!
(overnachting: Villa Marina – logies & ontbijt)

Dag 7: Playa Venao (Pedasi)
Geniet van zon, zee, strand! Misschien gaat u surfen? Playa Venao is hét surfstrand van Panama. U kunt
ook mooi wandelen in de direct omgeving van uw hotel of misschien kiest u voor mooie rit met de auto.
Belangrijk om te weten; enkele Nationale Parken in de omgeving zijn alleen te bereiken met een 4x4
terreinwagen.
(overnachting: Villa Marina – logies & ontbijt)

Dag 8: Playa Venao (Pedasi) – El Valle (ca. 286 km. - ca. 4,5 uur rijden)
Vandaag reist u naar het binnenland van Panama, naar het plaatsje El Valle. Onderweg kunt u
desgewenst nog een aantal stops maken. El Valle ligt in de krater van een grote gedoofde vulkaan, die 3
miljoen jaar geleden met zo‟n grote kracht is uitgebarsten dat de top eraf geblazen is en er een krater
van 5 kilometer doorsnee is gevormd.
(overnachting: Los Mandarinos – logies & ontbijt)

Dag 9: El Valle
Deze dag is vrij gepland. El Valle staat bekend om haar mooie bergachtige omgeving, de vriendelijke
sfeer, de warmwaterbronnen, de watervallen en de „gouden‟ kikkers. In deze regio zijn ook de eerste
koffieplantages van Panama te vinden. Bij het natuurgebied rondom de waterval El Macho, kunt u deze
dag nog eventueel onder professionele en vakkundige begeleiding de omgeving van bovenaf bekijken. U
wordt met een tokkel opgehangen aan een kabel en “zweeft” op deze manier door de natuur en over de
waterval heen. Mooi uitzicht over de vallei heeft u wanneer u de berg La India Dormida, een grote rots in
de vorm van een slapende vrouw, gaat beklimmen. In de omgeving van El Valle kunt u verder prachtige
wandelingen maken door het nevelwoud en de bergen, waarna u in een poel onder een waterval of in één
van de warmwaterbronnen kunt afkoelen. Bent u hier op een zondag, dan kunt u de zondagsmarkt van El
Valle bezoeken.
(overnachting: Los Mandarinos – logies & ontbijt)

Dag 10: El Valle – Panama Stad (ca. 127 km – ca. 3,5 uur rijden)
Vandaag rijdt u terug naar Panama stad, waar u uw huurauto kunt inleveren op de binnenlandse
luchthaven. Hier zal één van onze lokale medewerker u opwachten om u, na aflevering van uw auto, naar
uw hotel te brengen. Hier verblijft u een nacht alvorens u de volgende dag verder reist naar San Blas.
(overnachting: Tryp Albrook Mall – logies & ontbijt)

Dag 11: Panama stad – San Blas
In de vroege ochtend wordt u bij uw hotel opgehaald en naar de luchthaven van Panama gebracht waar u
een binnenlandse vlucht neemt naar Playon Chico (San Blas). Tijdens deze binnenlandse vlucht kunt u
maximaal 12 kg bagage p.p. meenemen. De overtollige bagage kunt u, na overleg met onze lokale
partner, achterlaten in het hotel. De San Blas archipel bestaat uit ca. 365 eilanden voor de Caribische
kust van Panama. Voor iedere dag een eiland, wordt weleens gekscherend gezegd. Slechts een klein
aantal van deze eilanden wordt bewoond door de Kuna-indianen, de oorspronkelijke bewoners van
Panama. De vrouwen zijn hier traditioneel gekleed in lange rokken en molas (blouses), hoofdtooien en
kralenkettingen. Bij aankomst in San Blas wordt u door iemand van de Kuna gemeenschap opgevangen
en begeleid naar uw lodge, waar u de komende nachten zult verblijven. U krijgt de kans om kennis te
maken met de Kuna cultuur, te zwemmen, te snorkelen of gewoonweg heerlijk ontspannen aan één van
de prachtige witte zandstranden. U verblijft in een eenvoudige lodge, maar de schitterende omgeving
compenseert deze eenvoud.
(overnachting: Yandup Lodge – volpension - drank is voor eigen rekening)

Dag 12: San Blas
U heeft vandaag een dag vrij te besteden. Deze dag kunt u optioneel (extra kosten i.o.m. de Kuna
gemeenschap) deelnemen aan een of meerdere van de onderstaande excursies:
Met de boot naar één van de meest exotische en onbewoonde eilanden van San Blas;
Met de boot naar mooie snorkellocaties met verschillende soorten koraal, tropische vissen en
zeesterren;
Met de boot enkele van de Kuna families gaan bezoeken.
(overnachting: Yandup Lodge – volpension - drank is voor eigen rekening)

Dag 13: San Blas – Panama stad
In alle vroegte wordt u naar de luchthaven van Playon Chico gebracht, waar u een binnenlandse vlucht
neemt naar Panama stad. Bij aankomst aldaar wordt u door een lokale medewerker naar uw hotel
gebracht.
(overnachting: Tryp Albrook Mall – logies & ontbijt)

Dag 14: Panama stad
In de middag wordt u naar de luchthaven van Panama stad gebracht waar u aan boord gaat van uw
intercontinentale vlucht terug naar Nederland. U komt er de volgende ochtend aan.
Dag 15: Amsterdam
U komt vandaag aan in Amsterdam. Einde van uw unieke reis!

Prijs: Ca. € 3429,- p.p. *
* Op basis van 2 samen reizende personen
* Afhankelijk van het moment van boeken, beschikbaarheid van de vluchten en de periode van reizen.

Inbegrepen:
•
ALLE internationale vluchten, economy class
•
ALLE 10 hotelovernachtingen, maaltijden zoals vermeld
•
ALLE 03 overnachtingen; 2 in Yandup Lodge en 1 in Sheraton Bijao zijn op basis van volpension
(exclusief drank)
•
ALLE 05 dagen huurauto (Cat. Toyota Yaris Sport of vergelijkbaar alternatief) incl.
basisverzekering. Voor de huurauto moet u beschikken over een (inter-) nationaal rijbewijs en
een geldige credit card (borg). Let op: De auto moet op hetzelfde tijdstip of eerder ingeleverd
zijn als het meegenomen is op de eerste dag. Anders komt er een extra dag huurkosten bij!
•
ALLE transfers en excursies zoals vermeld
•
Mooi reisboek of reisgids
•
24-uurs back-up van onze kantoren ter plaatse
Niet inbegrepen:
•
aanvullende vertrekbelasting - lokaal te voldoen, zie kopje hieronder
•
publieksheffing Calamiteitenfonds reizen; €2,50 per boeking
•
reserveringskosten €15,- p.p.
•
reis- en annuleringsverzekering
•
per boeking maken wij één factuur, op naam van de hoofdboeker. Mocht u dit anders wensen,
dan zijn wij genoodzaakt € 25,- extra administratiekosten per factuur in rekening te brengen.
Aanvullende vertrekbelasting:
Op Panamese vliegvelden dient na het inchecken een aanvullende vertreksbelasting contant voldaan te
worden. Voor internationale vluchten een tarief van ca. USD $ 40,- p.p.

Waarom met Sapa Pana Travel reizen?
Sapa Pana Travel verzorgt Unieke, luxe, individuele reizen op maat naar Latijns-Amerika en Antarctica.
Ú bepaalt hoe uw reis eruit komt te zien en met alles wordt rekening gehouden met úw wensen.







Persoonlijke ervaring; Waar u naar toe gaat, zijn wij geweest!
Jarenlange expertise (founded 2003) & een sterk netwerk ter plaatse
Optimale prijs/kwaliteitverhouding
U bepaalt hoe úw Unieke Reis eruit zal zien!
Bijzondere, luxe accommodaties met goede service, kleinschalig en gelegen op prachtige locaties
Bij het reserveren van een reis kunnen wij, desgewenst, restaurants aanbevelen of andere
specifieke wensen invullen

UW REIS IS BIJ ONS IN GOEDE HANDEN.
GA OP REIS MET EEN GEVOEL VAN ZEKERHEID!
Sapa Pana Travel is aangesloten bij de ANVR, het SGR en CFR.
Deze vereniging hanteert strenge normen voor het lidmaatschap en bevordert de kwaliteit van de reizen
en van de informatie daarover. www.anvr.nl

Deze reis valt onder de garantie van het SGR. De SGR garantie houdt in dat de consument verzekerd is
zijn vooruitbetaalde reisgeld terug te krijgen, als de wederpartij door financieel onvermogen de
overeengekomen tegenprestatie niet kan nakomen. www.sgr.nl

Deze reis valt onder de garantie van het Calamiteitenfonds. Deze garantie houdt in dat u als consument
die deelneemt aan door ons georganiseerde reis: - (een deel van) uw reissom terugkrijgt indien wij de
reis als gevolg van een calamiteit niet of niet volledig kunnen uitvoeren; - de noodzakelijke meerkosten
vergoed krijgt indien wij als gevolg van een calamiteit de reis moeten aanpassen indien wij u vervroegd
moeten repatriëren. www.calamiteitenfonds.nl

 Onze reizen hebben de ANVR-reisvoorwaarden:
www.sapapanatravel.nl/voorwaarden

 Denkt u aan uw reis- en/of annuleringsverzekering?
Waarom een annuleringsverzekering ?
Dekking van annuleringskosten tussen het moment van boeken en vertrek. Dekking van alle niet
gebruikte reisdagen, als de reis abrupt moet worden afgebroken.
BELANGRIJK: Heeft u reeds een doorlopende annuleringsverzekering checkt u het maximaal
verzekerde bedrag. Mogelijk dekt dit bedrag niet uw gehele reissom en wilt u dit aanpassen.
Waarom een reisverzekering ?
Repatriëring wordt ook zonder medische noodzaak vergoed. Met de uitbreiding Geneeskundige
kosten worden hoge medische rekeningen in het buitenland 100% vergoed.
BELANGRIJK: Heeft u reeds een doorlopende reisverzekering check of deze ook werelddekking
heeft. Wij raden u aan geneeskundige kosten en ongevallen ook te verzekeren.
Vraag meer informatie bij uw reisspecialist. Wij adviseren u graag.



Connect met onze Social Media; mooie voorbereiding op uw reis!
Op onze Facebook & Twitter pagina‟s plaatsen wij regelmatig wetenswaardigheden over de
bestemmingen, tips, actualiteiten en nieuwtjes. Dit alles om u nog beter te informeren over uw
aanstaande reisbestemming!

Think green!
Duurzaam toerisme is niets anders dan reizen en rekening houden met milieu,
mensen, natuur en cultuur, zodat reizen ook in de toekomst mogelijk blijft. Wij voelen
ons hierbij betrokken. Als ANVR reisorganisatie hebben wij een milieuprogramma met
praktische maatregelen. Denk aan het milieu voordat u dit reisvoorstel print 

