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DZIEN 1.
Panama City. Przylot do Panamy wieczorem. Powitanie na lotni-
sku, transfer do hotelu. Zakwaterowanie, odpoczynek po podró-
ży. Kolacja i nocleg. 

DZIEN 2. 
Panama City. Po śniadaniu całodniowa wycieczka: zwie-
dzanie miasta, kanał Panamski (zamki Miraflores) i  Bio-
museo. Ta wycieczka jest idealnym sposobem na odkrycie 
miasta Panama.Na początek, wizyta w  emblematycznym 
kanale Panamskim. Odwiedzimy także kompleks Zamków  
Miraflores gdzie będzie możliwość poznania historii i  warun-
ków codziennej eksploatacji Kanału, następnie udamy się  na 
punkt widokowy, gdzie można obserwować statki przepływają-
ce przez każdą z komór. Kolejnym przystankiem będzie urocza 
„Casco  Antiguo” lub Stara Dzielnica, zbudowana w 1673 roku 
po tym, jak Panama La Vieja (pierwsze miasto) została zburzona 
i spalona. Dominującym architektonicznym stylem Casco Anti-
guo jest połączenie włoskiej, francuskiej i hiszpańskiej kolonial-
ności. Podczas ekspedycji przez tę kolonialną część miasta bę-
dziemy mieli okazję odwiedzić okoliczne kościoły - w tym słynny 
ze Złotym Ołtarzem, który przetrwał plądrowanie i zniszczenie 
pirata Morgana, a także różne parki i place, w trakcie tego space-
ru dowiemy  się wiele o historii miasta. Następnie obiad w jednej 
z restauracji w Casco Antiguo. Na zakończenie dnia, odwiedzi-
my Biomuseo, które znajduje się na Causeway Amador. To mu-
zeum zaprojektował światowej sławy architekt Frank Gehry 
i jest jego jedynym dziełem w Ameryce Łacińskiej. Biomuseo na 
4 000 metrów kwadratowych zawiera osiem stałych galerii wy-
stawienniczych - stworzonych przez kanadyjskiego projektanta  
Bruce’a Mau, a głównym tematem jest pochodzenie przesmyku 
panamskiego i jego olbrzymi wpływ na różnorodność biologicz-
ną planety. Powrót do hotelu. Kolacja. Nocleg.

DZIEN 3.
Spotkanie z rdzenną społecznością Panamy. Po śniadaniu uda-
my się na spotkanie z rdzenną społecznością Panamy. Endemicz-
ne plemię Embera Quera zamieszkuje u źródeł rzeki Gatun. Wy-
cieczka rozpoczyna się 30-minutową przejażdżką przez rzekę 
w kajaku z silnikiem zaburtowym; Podczas podróży można podzi-
wiać piękną florę i faunę regionu i nauczyć się trochę o stylu życia 
społeczności. Następnie spacerem dochodzimy do wioski Embra 
Quera. W trakcie spotkania z tą społecznością jej członkowie opo-
wiedzą nam szczegółowo o kulturze, codziennym życiu i języku  
Emberów. W trakcie spotkania przewidziana jest także kultural-
na prezentacja z tradycyjnymi tańcami i muzyką, która pozwoli 
nam na interakcję z grupą i członkami społeczności. W trakcie 
wycieczki zjemy lekki lunch. Na koniec będziemy mieć okazję do 
robienia zakupów - pamiątek, ręcznie robionych przez miesz-
kańców społeczności. Następnie udamy się w drogę powrotną 
do hotelu, gdzie będzie raz jeszcze możliwość zatrzymania się 
podziwiania Kanału Panamskiego. Kolacja i nocleg.

DZIEN 4. 
Portobelo - „Złota Droga”. Wczesna pobudka i śniadanie. Prze-
jazd na dworzec kolejowy. (Trans-Isthmian Railway System zo-
stał zbudowany w 1850 roku, aby ułatwić budowę Kanału Pa-
namskiego). Podróż pociągiem trwa około 1 godziny, jedziemy 
do Colon, przejeżdżając przez dżunglę, Soberania National Park 
i wzdłuż Kanału Panamskiego. Z dworca kolejowego zostaniemy 
przewiezieni do miasta Portobelo - jednego z  najważniejszych 
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portów amerykańskich w czasach kolonialnych. Tutaj dowiemy 
się o  historii miasta, które w  1668 roku zostało zaatakowane 
przez pirata Henry Morgana i  odwiedzimy najciekawsze hi-
storyczne ruiny: forte Santiago i  San Geronimo, urząd celny, 
pozostałości kościoła La Merced i  kościół San Felipe - ostatni 
budynek wybudowany przez Hiszpanów. Dodatkowo odwie-
dzimy pięknie rzeźbiony posąg Jezusa z Nazaretu, który z powo-
du ciemnego drewna, z którego jest wykonany, znany jest jako 
„Czarny Chrystus”. Następnie zjemy lunch w jednej z restauracji 
w Portobelo. Po obiedzie, udamy się w drogę powrotną do Pa-
nama City; ale najpierw zatrzymamy się w  Centrum Informa-
cyjnym Agua Clara w Kanale Panamskim. To centrum dla zwie-
dzających oferuje zapierający dech w piersiach widok. Z jednej 
strony zobaczymy słynne jezioro Gatun, gdzie codziennie od-
bywają się wzmożony ruch statków, a po drugiej stronie z innej 
perspektywy, zadziwiający widok zamków. Powrót do hotelu, 
kolacja i nocleg.

DZIEN 5.
Zachód słońca w  Panama City. Śniadanie. Czas wolny, lunch 
w  lokalnej restauracji. Po południu spotkanie w  lobby hotelo-
wym skąd udamy się na panoramiczną wycieczkę po Panama 
City, Causeway Amador, Fish Market, Cinta Costera, itp., Tego 
dnia będziemy mogli cieszyć się pięknym zachodem słońca, zo-
baczyć kolorowe miasto w nocy i zrobić zachwycające zdjęcia. 
Po wycieczce pojedziemy do restauracji Atlantyku i  Pacyfiku, 
która znajduje się w sąsiedztwie Zamków Miraflores, gdzie zje-
my kolację z jedynym takim widokiem na Kanał Panamski. Po-
wrót do hotelu i nocleg.

DZIEN 6.
Panama City - Playa Bonita. Po śniadaniu wykwaterowanie 
i  przejazd do kurortu Playa Bonita. Zakwaterowanie w  hotelu 
przy plaży z formułą All Inclusive. Odpoczynek, nocleg.

DZIEN 7. 
Playa Bonita. Śniadanie. Relaks w hotelu z basenem.

DZIEN 8.
Playa Bonita - Panama City. Śniadanie, odpoczynek, po lunchu 
wykwaterowanie. Powrót do Panama City, przejazd na lotnisko 
i wylot do Polski.

RAMOWY PROGRAM

Zapraszamy do kontaktu:      biuro@eccobusiness.pl      58 329 00 62


