
PANAMA !!                            9 dnů      
světová metropole, tropický prales a plážový relax 
Individuální poznávací zájezd za exotikou střední Ameriky s možností prodloužení pobytu na pláži 
 

Cena zájezdu za osobu ve dvojlůžkovém pokoji : 

- V období  15.02. – 15.03.2021  cena  44.990 Kč     AKČNÍ CENA :  39.990 Kč  do 28.02. 

- V období  16.03. – 31.10.2021  cena  39.990 Kč     AKČNÍ CENA :  37.590 Kč  do 28.02. 

Termín odletu : 

- Dle Vašeho přání. Jedinou podmínkou je volná kapacita hotelů a míst v letadle. Závěrečný 

pobyt u moře v all inclusive resortu je možné libovolně prodloužit. 

Cena zájezdu zahrnuje : 

- Leteckou dopravu PRAHA - PANAMA CITY – PRAHA vč. letištních poplatků 

- Transfery z letiště do hotelů, mezi hotely a zpět na letiště dle itineráře 

- 2 noci ubytování v 4* hotelu v centru Panama City /snídaně/ 

- 2 noci ubytování v 4* hotelu Gamboa Rainforest Resort /snídaně/ 

- 3 noci ubytování v 5* hotelu Westin Playa Bonita /all inclusive standard/ 

- Metro Card s kreditem 5 USD na veřejnou dopravu v Panama City 

- Vstupenku do Gamboa Sloth Sanctuary /záchranná stanice pro lenochody/ 

- Hotelové taxy a poplatky 

- Pojištění léčebných výloh /ERV pojišťovna/ 

- Zákonné pojištění CK proti insolvenci 

Cena zájezdu nezahrnuje : 

- Vstupní formality cílové země a tranzitních zemí 

- Fakultativní /volitelné/ výlety a služby 

- Průvodcovské služby 

- Stravu /mimo uvedené/ 

- Případná připojištění  

- Spropitné /tips/  

- Poplatek za odbavení zavazadel k letu přes Atlantik 

Možno přikoupit /fakultativní služby/ : 

- Polodenní Panama City a průplav /cca 4 hodiny, privátní průvodce-řidič ve španělštině a 

angličtině, minimum 2 osoby/ za 2.700 Kč za osobu. 

- Plavba na člunu po Gatun Lake /cca 1 hodina, průvodce v angličtině, plavba po kanálu + 

ostrůvky a zvířata na nich/ za 1.000 Kč za osobu 

- Prodloužení pobytu v plážovém resortu Westin Playa Bonita/all inclusive standard/  

za 2.950 Kč za osobu a den ve dvoulůžkovém pokoji. 

- Cenu za tří nebo čtyřlůžkový pokoj Vám sdělíme na vyžádání 

 

DŮLEŽITÉ :  Panama požaduje při příletu PCR test na covid-19 ne starší než 48 hodin. 



 

 

UBYTOVÁNÍ BĚHEM ZÁJEZDU 

4* Crowne Plaza Panama City /snídaně v ceně/ nebo hotel shodné kategorie v centru Panama City 

 

4* Gamboa Rainforest resort /snídaně v ceně/ 

 

Westin Playa Bonita resort /all inclusive standard plan/ 

 

All inclusive standard obsahuje :  snídaně, obědy a večeře formou buffetu v Restaurant 

Oceanica a Cafe Pacifica, soft drinky, pivo, víno a lihoviny panamské výroby ve všech 

hotelových barech během jejich otevírací doby, poplatky a spropitné. Volné užití 

nemotorizovaných vodních sportů a stolních her. Jednu servírovanou večeři /rezervace/ u tří 

dnů pobytu nebo tři servírované večeře při sedmidenním pobytu. Drinky jsou servírovány ve 

sklenicích, objednávky lahví nejsou v ceně. 

 
 


