
Exkluzivní propagační akce 

Panama -

Nikaragua -

Kostarika – best of
(pro náročnější)

úchvatné a fascinující perly střední Ameriky



Krátká informace o zemi, i to, na co se na této akci můžete těšit.

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 nádherné hlavní město, které je svým vzhledem, 
obchody považováno za „Dubaj Karibiku“, dále Panamský průplav, projedeme se mezioceánskou železnicí podél průplavu, uvidíte 
národní parky, chráněné oblasti, jezera, džungle, nádherné pláže, ale také kilometry chráněných korálových útesů s velkým množstvím 
pestrobarevných mořských živočichů a kouzelná pobřeží 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. 

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, 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).

Přečtěte si podrobně celý program a prohlédněte si hotely a obrázky.



1. den       PRAHA - AMSTERDAM - PANAMA

Odlet z letiště Václava Havla v Praze do Amsterdamu a po přestupu následně do Panama City. Přílet v podvečerních 
hodinách. 

Velmi atraktivní program a služby, kvalitní ubytování (kategorie 4*- 5*) a stravování a samozřejmě kvalitní český průvodce 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Program



2. den  PANAMA CITY – prohlídka města                   (snídaně, oběd, večeře)



Program druhého dne zahájíme návštěvou centra

Panamského průplavu, které umožňuje dozvědět se o

historii a každodenním provozu kanálu. Návštěvní
centrum má tři hlavní atrakce: museum, audiovizuální
prezentaci a výhlídkové místo, kde je možné pozorovat

projíždějící lodě.

Panamský průplav patří mezi nejvýznamnější vodní
cesty na světě. Stavba propojuje Atlantský oceán s

Pacifikem. Panamský průplav začíná na severu u

města Colón a končí na jihu u hlavního města Panama

City (Ciudad de Panamá). Vedou přes něj silniční
mosty Puente de las Américas s výškou 106 m a most

Puente Centenarion s výškou 184 m. Jednou ze

zastávek je zdymadlo Miraflores, kde lze pozorovat

jednotlivé fáze proplouvání obřích zaoceánských lodí
(jedno proplutí lodi trvá cca 8 hodin a stojí cca 300

tisíc USD). V roce 2016 došlo k rozšíření kanálu s

novými obřími zdymadly a roční kapacitou 600

milionů tun zboží. Délka kanálu dosahuje skoro 82

kilomentrů a šířka 150 až 305 mentů. Kanál z větší
části lemuje průplavový vlak “Panama Canal Railway”
první mezioceánské železnice světa.





Dále bude následovat prohlídka Casco Antiguo, nebo-li staré čtvrti - Old Quarter,

pastavené v roce 1673 poté, co bylo zničeno původní město – Panama La Vieja s

domunující koloniální španělskou architekturou. Během prohlídky staré části města
budete mít možnost prohlédnout si zdejší kostely, včetně slavného Zlatého oltáře -

Golden Altar, který přežil drancování a pustošení města pirátem Henry Morganem.

Oběd v místní restauraci.



Ve druhé části navštvíte Biomuseo, které se nachází v Amador Causeway. Toto museum návrhl světoznámý architect, Frank

Gehry a je jeho jediným dílem v Latinské Americe. Silnice Amador Causeway spojuje tři ostrovy v Tichém oceánu a nabízí
nádherný výhled na kanál na straně jedné a na panorama města Panama, na druhé straně.

Po programu se vrátíme zpět do hotelu



3.den           PANAMA CITY – Gamboa Rainforest (snídaně, oběd, večeře)

Po snídani v hotelu se vydáme na obdivování a poznávání panamského deštného pralesa a jeho rozmanité divočiny, 
a to nejen shora, ale i zevnitř. Prohlídka začíná klidnou a relaxační jízdou lanovkou s kapacitou až 4 osoby. Tato lanovka 
vystoupá na vrchol, kde vás průvodce seznámí se zajímavostmi džungle. Budete obdivovat deštný prales, jeho faunu a 
flóru. Jakmile se dostanete k vyhlídkové věži, budete mít jedinečnou možnost užít si nejúžasnější výhledy na Panamský 
průplav, řeku Chagres, domorodou komunitu Embera a velkou část národního parku Soberania.

Poté navštívíme místa, kde se dozvíte něco o nejzajímavějších tvorech a rostlinách panamského lesa a naleznete zde 
také motýlí farmu, žabí zahradu a také krásnou zahradu orchidejí.

Jezero Gatun - nejdelší umělé jezero v Panamě - má rozlohu 166 čtverečních mil a tvoří hlavní část Panamského 
průplavu. Jízda po tomto jezeře je ideální pro milovníky přírody, kteří mají zájem vidět a poznávat fascinující tropickou 
divočinu jezera a okolní džungle. Na palubě pohodlné lodi navštívíme některé ostrovy vzniklé po vytvoření jezera. S 
pomocí místního průvodce můžete také vidět krokodýly, kajmany, lenochody, leguány, opice a celou řadu ptáků 
pocházejících z této oblasti. 



Poté odjezd do resortu Gamboa Rainforest resort a ubytování.



Brzy ráno nás vozy 4x4 odvezou do přístavu, na 
karibské straně, odkud pojedeme lodí na celodenní 
výlet po úžasných ostrovech v oblasti San Blas.

Souostroví Guna Yala tvoří 2 357 kilometrů pobřeží a 
365 ostrovů, z nichž je pouze 50 obydlených. Tato 
oblast je známá jako
ostrovy San Blas a každý z ostrovů
je spravován jednou rodinou. Díky
tomu, že si populace dokázala
udržet svou identitu jsou
považovány za jednu
z nejsilnějších skupin
Střední Ameriky – a navštěvují
je tisíce turistů, kteří přijíždějí
z celého světa, aby si užívali
okouzlující korálové ostrovy.
Během tohoto výletu budete mít 
příležitost prozkoumat ostrovy, 
koupat se v křišťálově čisté vodě,
či využít některou z vodních aktivit
(šnorchlování, potápění, jízdu na kánoi, 
rybaření atd.) Oběd v průběhu výletu.
K večeru příjezd do hotelu Waldorf Astoria 5*.

4.den           GAMBOA – SAN BLAS - PANAMA CITY       (snídaně, oběd, večeře)



souostroví SAN BLAS



5.den          PANAMA CITY – MANAGUA (Nikaragua)

Po snídani v hotelu bude následovat transfer na mezinárodné letiště Tocumen a přelet do Managua (Nikaragua). 
Po příletu a odbavení bude následovat transfer do hotelu Hilton Managua 5* a ubytování.



6.den          MANAGUA – prohlídky Managuy, Granady, národního parku Masaya Volcano atd...

Po snídani navštívíme historické centrum Managuy, hlavního města Nikaragujské republiky. Začneme návštěvou historického parku Loma 

de Tiscapa, projdeme se parkem a prohlédneme si ruiny starého prezidentského paláce, sochu Sandina, kterou navrhl nikaragujský básník 
Ernesto Cardenal, a další. Navíc můžete vidět nádherný výhled na lagunu Tiscapa a Managua.

Poté se vydáme dolů po Bolívarově třídě, směrem k historickému centru města, kde se nacházejí významné památky, jako je Central Park, 

zřícenina katedrály v Santiagu, Národní palác kultury a Národní divadlo Rubén Darío.

Následně budeme pokračovat do národního parku 
Masaya Volcano, kde nás zpevněná cesta dovede až 
na okraj aktivního kráteru Santiago, kde navštívíme 
Muzeum sopky Masaya.



Poté odjedeme do Granady, 
nejstaršího koloniálního města na 
západní polokouli Ameriky, které 
zůstává na původním místě výstavby. 
Město bylo založeno v roce 1524 na 
břehu jezera Cocibolca. Granada vítá 
návštěvníky svou barevnou 
architekturou a hlubokými 
historickými kořeny. V Granadě 
navštívíme muzeum v klášteře San 
Francisco, kde se nachází významná 
sbírka historických artefaktů a 
obrazů, jako je 28 
předkolumbovských soch z ostrova 
Zapatera z let 800 až 1200 našeho 
letopočtu. Pak budete mít možnost 
vychutnat si město z jiné perspektivy 
na vrcholu zvonice kostela La 

Merced. Během prohlídky města 
uvidíte Calle Atravesada, kostel 

Xalteva, katedrálu a kostel 
Guadalupe … 
Na závěr si uděláme prohlídku 

plnou přírody a krásných výhledů na 
ostrůvky a souostroví vytvořené 
dávnou sopečnou explozí, jen kousek 
od břehu jezera Nikaragua.



7.den          NIKARAGUA – prohlídky Catarina, sopky Mombacho, Apoyo Lagoon atd...

Po snídani se vydáme do přírodní rezervace Mombacho Volcano.

Pojedeme z tropické oblasti suchých lesů, přes kávové farmy až do
mlžného pralesa. Po příjezdu na vrchol projdeme stezku (cca 1km),
podél které budeme pozorovat neobvyklou sbírku orchidejí,
kapradin a motýlů. Pokud budou jasné povětrnostní podmínky,
budeme mít fantastický výhled na Granadu, ostrůvky a okolní krajinu.





Budeme pokračovat do Catariny, oblíbeného 
řemeslného města, které vyniká zahradami s okrasnými 
rostlinami a neuvěřitelným výhledem, odkud můžete 
vidět lagunu Apoyo, sopku Mombacho a Granadu.

Poté budeme pokračovat do 
laguny Apoyo, starobylého 
kráterového jezera v suchém 
tropickém lese Nikaraguy, který je 
domovem opic Howler a různých 
tropických ptáků. Zde si můžete 
zaplavat nebo jezdit na kajaku po 

nedotčených vodách laguny. Na 
konci dne se vrátíme zpět do 
Granady. 



8.den          NIKARAGUA – KOSTARIKA

Po snídani v hotelu bude následovat odjezd na hraniční přechod Peñas Blancas a dále do 
kostarické horské oblasti části - Rincon de la Vieja. Po příjezdu do hotelu Borinquen Mountain 
Resort & Spa, ubytování a volný čas.

(snídaně, oběd, večeře)



Ve volném čase si odpočiňte, např. tím, že navštívíte horké 
prameny Rio Negro. Zde se můžete namočit v teplých 
minerálních bazénech, sopečnou vodou, přímo ze sopky. 



9.den          RICON DE LA VIELA  - PAPAGALLO                                                                    (snídaně, oběd, večeře)

Po snídani v hotelu bude následovat dopolední prohlídka národního parku. 
Poté návrat do hotelu na oběd.



Po obědě odjezd do přímořského hotelu Occidental Papagallo, ubytování a volný čas.                                                      ( večeře)



10.den          PAPAGAYO                                                                              
(All inclusive) 

Volný den na odpočinek a relax.



Později odpoledne transfer na letiště v Liberii

a večer odlet do Amsterdamu. 

11. den          KOSTARIKA – AMSTERDAM              (snídaně, oběd)

Po snídani v hotelu volný čas v resortu. Dopoledne odhlášení z pokojů
(zavazadla si můžete dát až do odjezdu do speciální místnosti). 



12. den          AMSTERDAM - PRAHA

Po přistání na letišti v Amsterdamu přestup na let do Prahy. Přílet do Prahy, na letiště Václava Havla v podvečerních hodinách. 



Pravděpodobné ubytování a 
kategorie:



Waldorf Astoria Panama 5*

Panama City





Gamboa Rainforest resort 4*+

Gamboa





Hotel Hilton Princess 5*

Managua





Hotel Dario 5*

Granada





Boringuen Montain Resort & Spa 4*+

Rincon de la Vieja





Occidental Papagayo resort 4*+





Speciální cena zahrnuje: 
- leteckou přepravu s leteckých společností KLM  
- ubytování: 10 nocí v resortech/hotelech kategorie 4*-5*  

- stravování:  plná penze/All inclusive (dle programu)

- program – velice atraktivní program - dle itineráře
- veškeré vstupy a aktivity – dle itineráře 
- veškeré transfery – dle itineráře
- mezinárodní přelet  (Panama City – Managua (Nikaragua)) 

- český průvodce po celou dobu akce (od odletu z ČR do příletu) 

Cena nezahrnuje: 
- Cestovní pojištění a pojištění proti stornu
- Pojištění proti Covid 19  - obě pojištění na přání zajistíme

*  Každá akce se uskuteční při účasti minimálního počtu 10 osob

* zájezd není vhodný pro osoby s omezenou schopností pohybu
* velikost skupiny je omezena kapacitou poskytovaných služeb

Orientační termín a cena pro naše stálé a VIP klienty :
Orientační termín:        v rozmezí polovina října až do konce listopadu 2023

Běžná prodejní cena:   174.980,- Kč/os 

Propagační sleva pro stálé a VIP klienty ve výši 25.000,-Kč/osoba !!!

* Akční cena : 149.980,-Kč/os
* akční sleva platí především pro stálé a VIP klienty !!!

Finální cena bude známá až po potvrzení 
rezervace letecké společnosti. Rezervaci je 
možné potvrdit cca 10 měsíců před cestou, 
tedy cca v lednu 2023.

*



Další atraktivní exotické 
destinace, do kterých 
rovněž pořádáme naše 
zajímavé poznávací 
speciální a propagační 
akce.

a řada dalších destinací …

Vietnam Keňa Seychely Japonsko

Peru Jihoafrická republika

Mauricius Mexiko Filipíny

Barma Srí Lanka



Těšíme se na Vás

Všechny aktuální nabídky našich speciálních a propagačních akcí naleznete na:

www.objevteasii.cz (pro kontinent Asie)

www.objevtejizniameriku.cz (pro kontinent Střední a Jižní Amerika)

www.objevteafriku.cz (pro kontinent Afrika)

Resorty s akčními nabídkami naleznete na:
www.ckpremium/speciální nabídky

Veškeré další informace a nabídky naleznete na:

www.ckpremium.cz

http://www.objevteasii.cz/
http://www.objevtejizniameriku.cz/
http://www.objevteafriku.cz/
http://www.ckpremium.cz/exoticka-dovolena-specialni-akce-a-nabidky
http://www.ckpremium.cz/

