
Panama jedna z nejzajímavějších zemí světa. Díky Panamskému průplavu se jedná o velmi vyspělou zemi, která je svoji kvalitou jinde a
pokud si někdo myslí, že v Panamě můžete očekávat něco podobného, jako v sousední Kostarice, tak je na velkém omylu.

Panama nabízí něco zcela odlišného, a proto do Panamy míří čím dál více turistů. A to je důvod, proč si Panama začala více chránit své 
největší přírodní a kulturní skvosty a začala limitovat denní počty turistů, stejně jako Peru vstup na Machu Picchu. Kromě neskutečně 
krásných souostroví s fascinujícími scenériemi navštívíme také hlavní město, které je považováno za „Dubaj Karibiku“, Panamský průplav, 
projedeme se mezioceánskou železnicí podél průplavu, uvidíte národní parky, chráněné oblasti, jezera, džungle, nádherné pláže, ale také 
kilometry chráněných korálových útesů s množstvím pestrobarevných mořských živočichů a kouzelným pobřežím Atlantického oceánu 
(Karibského moře) a Tichého oceánu, která jsou lemovaná množstvím malých i větších ostrůvků. Navíc, některá souostroví např. San Blas a 
Bocas del Toro (na straně Atlantického oceánu) a Boca Chica/Gulf of Chiriquí (na straně Tichého oceánu) jsou považovány za nejhezčí souostroví na 
světě. 

Panama nepatří, podobně jako většina zemí ve Střední a Jižní Americe mezi nejlevnější destinace. 
Při této atraktivní propagační akci navštívíme všechna nejatraktivnější místa a abychom neztráceli čas, zajistili jsme i dva přelety. Stejně 
jako u všech našich propagačních akcí je pro vás připraven velmi atraktivní program, kvalitní ubytování (kat. 4 - 5*), kompletní stravování 
a samozřejmě profesionální český průvodce, který skupinu doprovází. Náš bývalý průvodce, Tomáš Poskočil, kterého mnozí velmi dobře znáte nás 
informoval o tom, že ani on, ani jeho kolegové, při dřívějších návštěvách Panamy nikdy neměli v programu tato úžasná souostroví, které se nacházejí především 
na jihu země a skupiny doprovázeli pouze v Panama City a v lokalitách v okruhu cca 70km kolem hlavního města).

Navíc, našim stálým a VIP klientům poskytujeme na každou naší propagační akci speciální „propagační“ cenu (počet míst je vždy limitován).   

Níže si podrobně přečtěte celý program a prohlédněte si obrázky a hotely/resorty, ve kterých bude naše skupina po dobu akce ubytována.
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