
 
 
 

Παναμάς – Κολομβία 
 

 

Παναμάς, η χώρα των δύο ωκεανών και η αυθεντική Κολομβία  
 

 

12 μέρες -10 νύχτες  
 

 

 

1η μέρα: Αθήνα –Παναμά σίτυ . 

Συγκέντρωση στο διεθνή αερολιμένα Αθηνών Ελ. Βενιζέλος και αναχώρηση με προορισμό την πόλη του 

Παναμά μέσω ενδιάμεσου σταθμού . Μετά την παραλαβή των αποσκευών σας , θα σας συναντήσει ο 

τοπικός μας αντιπρόσωπος και θα σας μεταφέρει στο ξενοδοχείο σας. Τακτοποίηση στα δωμάτια σας και 
ελεύθερο υπόλοιπο της βραδιάς.  

 

2η μέρα: Πάναμα σίτυ – Ξενάγηση πόλης – Μιραφλόρες – Amador–shopping 

Πρωινό στο ξενοδοχείο και σήμερα έχουμε μια μεγάλη ημέρα μιας και θα επισκεφτούμε ένα από τα πιο 

αξιοθαύμαστα , μηχανικά επιτεύγματα του 20ου αιώνα , το κανάλι του Παναμά  .Θα ξεναγηθούμε στην 
περιοχή MirafloresLocks όπου θα παρατηρήσουμε το κανάλι και τα διερχόμενα πλοία .Στην συνέχεια θα 

περιηγηθούμε στο Miami της Κ .Αμερικής όπως αποκαλείται η πρωτεύουσα της πόλης του Παναμά .Θα 

διασχίσουμε πρώτα το σύγχρονο μοντέρνο κέντρο , τις περιοχές ElCangrejo , Obbario και Marbella , όπου 
δεσπόζουν πανύψηλοι ουρανοξύστες και πολύμορφα κτηριακά συγκροτήματα με διάσπαρτα πάρκα , 

εντυπωσιακές γέφυρες και δρόμοι που θα μας οδηγήσουν στην CintaCostera και Av. Balboa , τις 

‘’πράσινες’’ παραλιακές λεωφόρους που επεκτάθηκαν τα τελευταία χρόνια μέσα στον Ειρηνικό Ωκεανό! 
Στην είσοδο της παλιάς πόλης η CascoViejo , θα σταματήσουμε για να συνεχίσουμε με τα πόδια στα στενά 

σοκάκια ως την παλιά Καθεδρική και Γαλλική πλατεία. Θα επισκεφτούμε το παζάρι τέχνης και χειροτεχνίας 

και ακολουθώντας τον δρόμο που χαράχθηκε μέσα στην θάλασσα ( η θέα κόβει την ανάσα) θα 
καταλήξουμε στα τρία (3) νησάκια του κοσμοπολίτικου Amador που ενώθηκαν και φιλοξενούν την 

ομώνυμη μαρίνα με τα πολυτελή σκάφη και γιοτ. Στο δρόμο της επιστροφής για το ξενοδοχείο μας 

προαιρετικά μπορείτε να επισκεφτείτε το μεγαλύτερο εμπορικό κέντρο του Παναμά Albrook . Ελεύθερο το 
υπόλοιπο της ημέρας  

 

3η μέρα: Εκδρομή στους Εμπερά  

Πρωινό  στο ξενοδοχείο και ετοιμαστείτε ψυχολογικά για μια συναρπαστική μέρα. , θα κινηθούμε με το 

λεωφορείο  μέσα από το πάρκο προσπερνώντας γραφικά χωριά, ώσπου ο δρόμος να μας οδηγήσει στις 
όχθες ενός ποταμού. Βαμμένοι ινδιάνοι μας περιμένουν με τις μακριές, φτιαγμένες από τεράστιους κορμούς 

δέντρων πιρόγες τους , για να μας μεταφέρουν διασχίζοντας τη τροπική λίμνη και κατόπιν το  ποτάμι στον 

καταυλισμό τους. Γνωριμία με την Φυλή των Ιθαγενών : μαγικά βότανα, καθημερινές συνήθειες, 
χειροτεχνήματα , χορός, τραγούδι ένας μοναδικός, πρωτόγονος τρόπος ζωής. Θα συνέλθουμε με ντόπιο 

μεσημεριανό και φρέσκα φρούτα και με μπάνιο στα πεντακάθαρα ρηχά νερά του ποταμού, παρέα με 

πολύχρωμα πουλιά και πεταλούδες να πετούν γύρω μας. Ο χρόνος θα περάσει γρήγορα. Το απόγευμα 

επιστροφή στον πολιτισμό και ελεύθερο το υπόλοιπο της ημέρας . 

 

4η μέρα: Πάναμα σίτυ .Ελεύθερη ημέρα και shopping therapy 

Πρωινό  και ελεύθερη μέρα με πολλές επιλογές που θα σας αφήσουν και μοναδικές εμπειρίες. Επισκεφτείτε 
την πολύβουη ψαραγορά στην είσοδο της παλιάς πόλης και δοκιμάστε αυθεντικό ceviche, πιείτε τον καφέ 

σας ή το ποτό σας στο hardrockcafé με πανοραμική θέα της πόλης, μπείτε σε ένα πλοιάριο και εκδράμετε 

στα pearlislands (περίπου 1 ώρα και 45 λεπτά από την πόλη του Παναμά) ειδικότερα στα νησάκια 
Contadora&Taboga τόσο για θαλάσσιες δραστηριότητες όσο και για τις κατάλευκες παραλίες τους και την 

ανέγγιχτη φύση.  Το βράδυ ελέυθερο για μια βόλτα στην παραλιακή . 



 
5η μέρα: Πάναμα σίτυ –Εκδρομή SanBlas . 

Ένας επίγειος, παρθένος, φυσικός παράδεισος στις βορειοδυτικές ακτές του Παναμά στην Καραϊβική, 

εκτείνεται ως τα σύνορα με την Κολομβία. Αποτελείται από ένα σύμπλεγμα 365 μικρών παραμυθένιων 
νησιών , 36 από τα οποία κατοικούνται από τους αυτόχθονες Ινδιάνους Κuna Υala , που ζουν στους δικούς 

στους ρυθμούς ζωής και έχουν αποκτήσει ημιαυτόνομη υπόσταση. Είναι στολισμένα με φοινικόδεντρα και 
τροπικά δέντρα που αστράφτουν στον ήλιο και παραλίες με κατάλευκες αμμουδιές και πεντακάθαρα , 

γαλαζοπράσινα νερά, ανέγγιχτα (ακόμη) από τουριστικές μάζες , αλλά πλούσια σε ψάρια και θαλασσινά . 

Μεταφορά πολύ νωρίς το πρωί από το ξενοδοχείο όπου και θα επισκεφτούμε τις ‘’Μαλδίβες’’ του Παναμά , 
τα SanBlas. Ινδιάνοι σας περιμένουν για να σας μεταφέρουν με ένα  πλωτό σκάφος σε ένα από τα νησάκια 

(βρίσκονται πολύ κοντά στην ακτή ) . Κατά την διάρκεια της ημέρας , σας προσφέρονται , μεσημεριανό με 

βάση τα θαλασσινά και ψάρια  και  εκδρομές/περιπλανήσεις με μικρά σκάφη για να ανακαλύψετε το 
νησιώτικο περιβάλλον με το θαλάσσιο πλούτο του, να κάνετε μπάνιο σε εξωτικές απομονωμένες παραλίες , 

αλλά και να γνωρίσετε τους φιλόξενους ινδιάνους με τις οικογένειες τους και τον ξεχωριστό , θαυμαστό 

τρόπο επιβίωσης τους . Επιστροφή στο ξενοδοχείο . 
 

6η μέρα: Πάναμα σίτυ – Μεντεγίν 

Πρωινό και αναχώρηση για το αεροδρόμιο με προορισμό τo Mεντεγίν. Άφιξη στο αεροδρόμιο όπου θα 

συναντήσετε τον αντιπρόσωπο μας και μεταφορά στο ξενοδοχέιο σας. Τακτοποίηση και ελεύθερο 

υπόλοιπο ημέρας για μια πρώτη γνωριμία με την πόλη.  
 

7η μέρα: Μεντεγίν – Ξενάγηση πόλης  

Πρωινό στο  ξενοδοχείο και ετοιμαζόμαστε για μια χορταστική ξενάγηση πόλης. Θα έχουμε την ευκαιρία να 

θαυμάσουμε τη μεγαλύτερη συλλογή έργων του καλλιτέχνη Fernando Botero στο Medelin και θα 

επισκεφθούμε το Cerro Nutibara, μια πιστή αντιγραφή ενός χαρακτηριστικού χωριού στην Antioquia του 
20ου αιώνα. Η περιήγηση περιλαμβάνει επίσκεψη σε άλλα μέρη με ενδιαφέρον, όπως ο μητροπολιτικός 

Καθεδρικός Ναός (Metropolitan Cathedral) , η πλατεία Botero (Botero square), το Πάρκο των Επιθυμιών 

(Park of Desires), ο βοτανικός κήπος του Joaquín Antonio Uribe, το πάρκο εξερευνήσεων, το πάρκο Γυμνών 
Ποδιών, η Εθνική βιβλιοθήκη, ο παλιός σιδηροδρομικός σταθμός καθώς και η περιοχή του El Poblado, 

γνωστή ως το «Χρυσό Μίλι». Περιλαμβάνεται γεύμα. Ελεύθερο υπόλοιπο της ημέρας.  

 
8η μέρα: Μεντεγίν – Ξενάγηση πόλης ανατολική πλευρά . 

Πρωινό στο ξενοδοχείο και ξενάγηση στην ανατολική πλευρά του Medelin. Θα διασχίσουμε τις πόλεις της 
Marinilla, γεμάτες με κτήρια αποικιακού στυλ καθώς και εργοστάσια παραγωγής εγχόρδων μουσικών 

οργάνων. Το νέο El Peñol, μια επαρχία που αντικατέστησε την παλιά περιοχή μετά από πλημμύρες κι έτσι 
χτίστηκε η Δεξαμενή El Peñol - Guatape στα τέλη της δεκαετίας του  1970. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε την 

Πέτρα του El Peñol (La Piedra de El Peñol) , έναν βράχο ύψους 220m καθώς και την παραθαλάσσια 

επαρχία Guatape. Το γεύμα συμπεριλαμβάνεται στην εκδρομή ενώ η ανάβαση στον περίφημο βράχο είναι 

προαιρετική. Επιστροφή στο ξενοδοχείο και διανυκτέρευση. 

 

9η μέρα: Μεντεγίν – Μπογκοτά – ξενάγηση πόλης 

Μετά το πρωινό , μεταφορά στο αεροδρόμιο όπου θα πάρουμε την πτήση μας για Μπογκοτά. Με την 

άφιξή μας ξεκινάμε να ανακαλύπτουμε την πόλη! Πρώτη μας στάση η πλατεία Μπολιβάρ (Plaza de Bolivar), 
όπου και θα περιηγηθούμε ενώ ταυτόχρονα θα δούμε από κοντά τα σημαντικά κτήρια της Μποκοτά, όπως 

το Καπιτώλιο που φιλοξενεί το Κογκρέσο. θα περάσουμε επίσης από το Casa de los Comuneros 

(χαρακτηριστικό για την αρχιτεκτονική του – σήμερα στεγάζει το Περιφερειακό υπουργείο Πολιτισμού, 
Αναψυχής και Αθλητισμού), το  Casa de Nariño (το προεδρικό μέγαρο) και η Santa Clara Church Museum 

( Εκκλησία – Μουσείο της Santa Clara). H ξενάγηση περιλαμβάνει και επίσκεψη στο Μουσείο Χρυσού, με 

34.000 εκθέματα καθώς και μια επίσκεψη στο House Museum Quinta de Bolivar, το σπίτι του Simon Bolivar. 
Η περιήγηση συνεχίζεται με επίσκεψη στο εικονικό σύμβολο της Bogota, το Monserrate Hill ( ο λόφος του 

Μονσεράτ) στα  3,152m πάνω από το επίπεδο της θάλασσας. Ακολουθεί επίσκεψη στο Ιερό, όπου υπάρχει 

το άγαλμα της εικόνας του Χρηστού που ονομάζεται “Fallen Lord” («Ο Κύριος σε πτώση»). Από εκεί 
απολαμβάνει κανείς την πιο ωραία θέα της πόλης. Tακτοποίηση στο ξενοδοχείο και διανυκτέρευση  

 

10η μέρα: Μπογκοτά – Εκδρομή στην Ζιπακίρα  

Μετά το πρωινό μια περιήγηση μας περιμένει σε μια διαδρομή μέσα από τη Sabana de Bogota ως την 

πόλη της Zipaquira, που στη γλώσσα των Chibcha σημαίνει «η πόλη του Πατέρα». Πίσω στην 
προκολομβιανή εποχή, το αλάτι από την γύρω περιοχή ήταν το πιο διαδεδομένο εμπόρευμα και όλο το 

εμπόριο στηριζόταν στην ανταλλαγή αλατιού, με την έννοια του νομίσματος. Με την πάροδο των χρόνων 

και την εξέλιξη της τεχνολογίας, οι Muiscas (ένας πολιτισμός εξίσου σημαντικός μετά τους Αζτέκους, τους 
Μάγιας και τους Ίνκας) ξεκίνησαν να εξάγουν μεγαλύτερες ποσότητες αλατιού. Σαν αποτέλεσμα, προέκυψε 

ένα μεγάλο απόθεμα αλατιού, 180 m κάτω από τη στάθμη της θάλασσας, όπου και χτίστηκε ο Καθεδρικός 

του Αλατιού. Μέσα υπάρχει ένα «παρεκκλήσι των ανθρακωρύχων» χτισμένο ως φόρος τιμής για την 



Παναγία που προστατεύει με την χάρη Της τους ανθρακωρύχους και προσεύχεται γι’ αυτούς. Επιστροφή 

στο ξενοδοχείο και ελεύθερο υπόλοιπο ημέρας για μια τελευταία βόλτα  

 

11η μέρα: Μπογκοτά  - αεροδρόμιο 

Πρωινό και μεταφορά στο αεροδρόμιο για την πτήση της επιστροφής μας.  

 

 

12η μέρα: Άφιξη στην Αθήνα 

Άφιξη στον ενδιάμεσο σταθμό  και  στη συνέχεια, στην Αθήνα. 

 

 

Τιμή κατ’ άτομο από  

 
Δίκλινο 

Διαφορά 

Μονόκλινου 

 

Κάθε Πέμπτη  1695€ + 655€  

 

 

Περιλαμβάνονται 

• Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης με ενδιάμεσο σταθμό 

• Διαμονήσεξενοδοχεία5* Panama Riu Plaza 5*, στο Hotel Park 10 4* στο Μεντεγίν,  

  Hotel GHL Collection Hamilton 4* στη Μπογκοτά.   

• Φόροι ξενοδοχείων  

• Διατροφή: Όπως αναγράφεται στο πρόγραμμα  

• Μεταφορές, ξεναγήσεις, εκδρομές, όπως αναγράφονται στο πρόγραμμα  

• Ξενάγηση πόλης του Παναμά μαζί με το κανάλι Μιραφλόρες 

• Ολοήμερη εκδρομή στους Ινδιάνους Εμπερά 

• Ολοήμερη εκδρομή στα SanBlas 

• Ξενάγηση πόλης Μεντεγίν. Εκδρομή Guatape & Piedra Penol (ολοήμερη)  

• Ξενάγηση πόλης Μπογκοτά.  

• Εκδρομή Ζιπακίρα ολοήμερη)  

• Αγγλόφωνος ξεναγός  - Ελληνόφωνος από 10 άτομα και άνω 
  

Δεν Περιλαμβάνονται 

• Φόροι αεροδρομίων και επίναυλος καυσίμων:€ 795 

• Φιλοδωρήματα για τους τοπικούς οδηγούς-ξεναγούς 
 

Σημειώσεις 

• Η σειρά των εκδρομών και των επισκέψεων μπορεί να αλλάξει λόγω απρόβλεπτων καιρικών συνθηκών ή 
για την καλύτερη ροή του προγράμματος 

• Απαραίτητο διαβατήριο με τουλάχιστον 6μηνη ισχύ από την ημέρα εξόδου από τη χώρα  
 

 

 

 

 

 


