
světová metropole, tropické pralesy a plážový relax 
Poznávací zájezd za exotikou střední Ameriky s možností prodloužení pobytu na pláži 

 

Program zájezdu : 

01. Odlet z Prahy do Panama City. Po příletu a vyřízení vstupních formalit následuje transfer do 
hotelu a ubytování. Poté Vás pozveme ke společné večeři, kde se seznámíte s Vaším 
průvodcem, a společně probereme detaily programu. 

02. Polodenní prohlídka Panama City zahrnující historickou i moderní část metropole, 
zakončená návštěvou muzea Panamského kanálu v Miraflores, které se nachází přímo u 
sady prvních zdymadel a plavebních komor kanálu. Na vlastní oči uvidíte, jak mohutné lodě 
proplouvají mezi dvěma oceány… Odpoledne budete mít dostatek času k samostatným 
vycházkám centrem Panama City nebo odpočinku u hotelového bazénu. 

03. Volné dopoledne v centru města, poté transfer do osady Gamboa ležící v tropickém pralese 
při březích Gatun Lake, jezera vzniklého zatopením střední části Panamy. Odtud vyrazíme 
na hodinovou plavbu na motorovém člunu po jezeře, kde budeme potkávat obří lodě 
plující mezi oceány. Navštívíme také několik ostrůvků, které původně byly vrcholky kopců 
v zatopeném údolí. Na nich stále žijí opice, iguany, lenochodi a mnoho dalších zvířat a 
ptáků, které budeme zblízka pozorovat. Po návratu se ubytujeme v luxusním hotelu 
Gamboa Rainforest Resort. Odpoledne budete mít k dispozici na relaxaci u hotelových 
bazénů, či na vycházky okolní přírodou.  

04. Po snídani společně navštívíme záchrannou stanici pro lenochody - typické obyvatele 
zdejších lesů, a poté si budete moci do sytosti využít pobytu v exotickém prostředí. Je na 
Vás, zda zvolíte pěší výlet v okolí, nebo relax u bazénů. Můžete také absolvovat výjezd 
lanovkou pralesem na kopec nad hotelem s místním průvodcem/poplatek/, s výkladem o 
zdejší flóře a fauně.   

05. Dopoledne se rozloučíme s tropickým pralesem, a přesuneme se na pacifické pobřeží, na 
jednu z nejhezčích pláží v okolí Playa Bonita. Následující tři noci strávíme v luxusním 
plážovém resortu Westin/all inclusive/. Po ubytování Vás již čeká relax v panamském stylu. 

06. Celodenní relaxace na pláži nebo u hotelových bazénů/all inclusive/, případně můžete 
využít nabídku hotelové cestovní kanceláře na výlety do okolí/poplatek/.  

07. Celodenní relaxace na pláži nebo u hotelových bazénů/all inclusive/.  
08. Dle Vašeho letového plánu - volno k relaxu na pláži nebo u bazénů v prostorách resortu, 

poté transfer na letiště do Panama City a odlet do Prahy. Fakultativně individuální 
pokračování Vašeho pobytu v resortu Westin Playa Bonita. 

09. Přílet do Prahy Váš zájezd za krásami střední Ameriky ukončí, a my se budeme těšit na další 
společnou cestu do Ameriky !! 

 



Cena zájezdu za osobu ve dvojlůžkovém pokoji : 

- Termín 09.04. – 17.04.                            cena  57.990 Kč  

- Termín 07.05. – 15.05.                            cena  56.990 Kč 

- Termín 10.06. – 18.06.                            cena  57.990 Kč 

Možné prodloužení pobytu u moře : 

- Pobyt v resortu Westin Playa Bonita lze individuálně prodloužit dle Vašeho přání. Jedinou 
podmínkou je Vaše objednávka spolu s rezervací zájezdu, volná kapacita hotelu a míst v 
letadle. Prodloužení Vám nabízíme v režimu all inclusive standard/vč. alko i nealko nápojů a 
drinků panamské výroby/ 

Cena zájezdu zahrnuje : 

- Leteckou dopravu PRAHA – PANAMA CITY – PRAHA vč. letištních poplatků 
- Dopravu po trase dle itineráře minivanem nebo busem/dle velikosti skupiny/ 
- Ubytování v 4*a 5* hotelech dle itineráře 
- 4x snídani, 1x večeři, 3 dny all inclusive standard program  
- Program dle itineráře, včetně uvedených vstupů 
- Služby průvodce America Tours v českém jazyce po celou dobu pobytu v Panamě 
- Zajištění povinného testu na Covid-19/ne jeho úhrada/ před odletem z Panamy, dle 

aktuálních požadavků leteckého dopravce, úřadů Panamy a ČR 
- Splnění veškerých hygienických protokolů dle požadavků panamských úřadů 
- Komplexní pojištění léčebných výloh /ERV pojišťovna/ 
- Zákonné pojištění CK proti insolvenci 

Cena zájezdu nezahrnuje : 

- Vstupní formality cílové země a tranzitních zemí 
- Povinné testy na Covid-19 před odletem z ČR /o jejich případné nutnosti Vás budeme 

s předstihem informovat/ 
- Úhradu testu na Covid-19 před odletem zpět z Kostariky /test zajistíme a objednáme dle 

aktuálních požadavků leteckého dopravce a úřadů, uhradíte jej na místě/  
- Případné panamské pojištění pro případ karantény /v tuto chvíli není požadováno/.  
- Fakultativní /volitelné/ výlety a služby 
- Stravu mimo výslovně uvedené v itineráři 
- Pojištění storna zájezdu /doporučujeme pojištění ERV pojišťovny/ 
- Případná další připojištění  
- Případné spropitné komukoli /tips/  
- Cenu za odbavení zavazadla k letu přes Atlantik /cca 45 USD za kufr do 23 kg a jednu cestu/ 

Možno přikoupit /fakultativní služby/ : 

- Prodloužení pobytu v plážovém resortu Westin Playa Bonita/all inclusive standard/  
za 2.950 Kč za osobu a den ve dvoulůžkovém pokoji. Tato cena zahrnuje i transfer na letiště 
v den odletu. 

- Cenu za jedno, tří nebo čtyřlůžkový pokoj Vám sdělíme na vyžádání. 

 

DŮLEŽITÉ :  Panama aktuálně požaduje při příletu PCR test na covid-19 ne starší než 72 hodin. 



FOTO OCHUTNÁVKA ZÁJEZDU : 

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

  
Historické centrum Panama City                                        Panama City je moderní velkoměsto 

  
Zdymadla Miraflores                                                            Panamský průplav 

  
Plavba po Gatun Lake                                                       na Gatunském jezeře potkáme různé lodě… 

  
 



Náš hotel u Panamského kanálu - 4* Gamboa Rainforest resort /snídaně v ceně/ 

 

  
Náš hotel 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. 


