
ΚΚόόσστταα  ΡΡίίκκαα  --  ΠΠααννααμμάάςς    
  

ΗΗ  ααπποοθθέέωωσσηη  ττηηςς  φφύύσσηηςς  σσττηηνν  ""ΠΠλλοούύσσιιαα  ΑΑκκττήή""  κκααιι  ττοο  

……ΥΥγγρρόό  ΜΜοοννοοππάάττιι  σσττοο  ""ΣΣττααυυρροοδδρρόόμμιι  ττοουυ  ΚΚόόσσμμοουυ""!!!!!!  
  

ΣΣαανν  ΧΧοοσσέέ,,  ΗΗφφααίίσσττεειιοο  ΠΠόόααςς,,  ΕΕθθννιικκόό  ΠΠάάρρκκοο  ΤΤοορρττοουυγγκκέέρροο,,  

ΗΗφφααίίσσττεειιοο  ΑΑρρεεννάάλλ,,  ΠΠεεζζοοπποορρίίαα  σσττοο  ττρροοππιικκόό  δδάάσσοοςς  ΑΑρρεεννάάλλ  μμεε  ττιιςς  

κκρρεεμμαασσττέέςς  γγέέφφυυρρεεςς  κκααιι  μμππάάννιιοο  σσεε  θθεερρμμέέςς  ππηηγγέέςς,,  ΕΕθθννιικκόό  ΠΠάάρρκκοο  

ΠΠάάρρκκοο  ΜΜααννοουυέέλλ  ΑΑννττόόννιιοο,,  ΒΒόόλλτταα  μμεε  ΚΚααττααμμααρράάνν  κκααιι  κκοολλύύμμππιι  σσττιιςς  

εεκκππλληηκκττιικκέέςς  ππααρρααλλίίεεςς  ττοουυ  ΕΕιιρρηηννιικκοούύ,,  ΠΠόόλληη  ττοουυ  ΠΠααννααμμάά,,  ΙΙννδδιιάάννοοιι  

ΕΕμμππέέρραα,,  ΜΜεερριικκήή  δδιιάάσσχχιισσηη  ττηηςς  ΔΔιιώώρρυυγγααςς  ττοουυ  ΠΠααννααμμάά        

                                                                                 1133  μμέέρρεεςς    



 

 
 

Οι καλύτερες στιγμές μας 
 
 

❖ Δύο διανυκτερεύσεις στην κοσμοπολίτικη πρωτεύουσα της Κόστα Ρίκα, το Σαν Χοσέ, στο Grand 

Hotel Curio Collection By Hilton 5*, το ξενοδοχείο-κόσμημα στο πιο κεντρικό σημείο της πόλης 
 

❖ Ξενάγηση στο Σαν Χοσέ, επίσκεψη στο Μουσείο Χρυσού με τα εντυπωσιακά εκθέματα, καθώς και στο 

πανέμορφο Εθνικό Θέατρο  

 

❖ Επίσκεψη στο ενεργό ηφαίστειο Πόας με έναν από τους μεγαλύτερους κρατήρες του κόσμου, εντός 

του οποίου έχει σχηματιστεί μία λίμνη 

 

❖ Δύο διανυκτερεύσεις στο Εθνικό Πάρκο Τορτουγκέρο, τον "μικρό Αμαζόνιο της Κόστα Ρίκα" 

❖ Βόλτα με βάρκα στα κανάλια του Εθνικού Πάρκου Τορτουγκέρο με την πλούσια χλωρίδα και πανίδα 

και περπάτημα με ειδικό οδηγό-φυσιοδίφη 
 

❖ Διανυκτέρευση στην περιοχή του μεγαλειώδους ηφαιστείου Αρενάλ με το χαρακτηριστικό κωνικό 

σχήμα - ένα από τα φυσικά θαύματα της χώρας 

 

❖ Μπάνιο στις ιαματικές θερμές πηγές του Αρενάλ μέσα στην καταπράσινη βλάστηση, τα πολύχρωμα 

λουλούδια και τους ήχους των ρεμάτων και των καταρρακτών 
 

❖ Πεζοπορία στο ποικιλόμορφο τροπικό δάσος του Αρενάλ με τις κρεμαστές γέφυρες 

❖ Δύο διανυκτερεύσεις στο εκπληκτικής ομορφιάς Εθνικό Πάρκο Μανουέλ Αντόνιο στο ξενοδοχείο 

Parador Resort & Spa 5* 
 

❖ Περπάτημα με εξειδικευμένο οδηγό στα μονοπάτια της ζούγκλας  

❖ Βόλτα με Καταμαράν και κολύμπι στα κρυστάλλινα, ζεστά νερά του Ειρηνικού ωκεανού 

❖ Τέσσερις διανυκτερεύσεις στην Πόλη του Παναμά  

❖ Ξενάγηση στην Πόλη του Παναμά και Μερική διάσχιση της Διώρυγας  

❖ Ολοήμερη εκδρομή στους αυτόχθονες Ινδιάνους Εμπέρα του Παναμά  

❖ Ημιδιατροφή στο Σαν Χοσέ, στο Αρενάλ, στο Εθνικό Πάρκο Μανουέλ Αντόνιο και στην Πόλη του Παναμά 

❖ Πλήρης διατροφή στο lodge του Τορτουγκέρο 

❖ Έμπειρος Έλληνας αρχηγός-συνοδός 



 

1η μέρα: Αθήνα - Σαν Χοσέ 

Συνάντηση στο αεροδρόμιο και πτήση με ενδιάμεσο σταθμό για την πρωτεύουσα της Κόστα Ρίκα, το Σαν 

Χοσέ, μια από τις πιο κοσμοπολίτικες πόλεις της Λατινικής Αμερικής. Άφιξη, μεταφορά και τακτοποίηση στο 

ξενοδοχείο. Δείπνο. Διανυκτέρευση.  
 

 

2η μέρα: Σαν Χοσέ - Ηφαίστειο Πόας, Φυτεία Καφέ - Σαν Χοσέ, Ξενάγηση πόλης 

Πρωινή αναχώρηση για το κολοσσιαίο ενεργό ηφαίστειο Πόας (Poás), οι τελευταίες εκρήξεις του οποίου 

έγιναν τον Σεπτέμβριο του 2019. Διαθέτει έναν από τους μεγαλύτερους κρατήρες του κόσμου (με διάμετρο 

1,6 χιλιόμετρα και βάθος 320 μέτρα), εντός του οποίου έχει σχηματιστεί μια καταπράσινη λίμνη, καθώς και  

έναν αρχαιότερο κρατήρα, στον οποίο επίσης υπάρχει μια λίμνη. Θα θαυμάσουμε τη θέα του ηφαιστείου 

και μετά τις απαραίτητες φωτογραφίες θα συνεχίσουμε για να επισκεφθούμε μια σύγχρονη φυτεία καφέ, 

όπου θα μάθουμε τα στάδια και τις μεθόδους καλλιέργειάς του από δενδρύλλιο μέχρι ώριμο φυτό, την 

συγκομιδή του και το πώς επιδρούν διάφορες μεταβλητές, όπως το υψόμετρο, τα ηφαιστειακά εδάφη, η 

θερμοκρασία και το ίδιο το φυτό (Arabica), στην παραγωγή της εξαιρετικής ποιότητας καφέ. Και βέβαια, θα 

έχουμε την ευκαιρία να δοκιμάσουμε διάφορους τύπους καφέ μέσα σε ένα γαλήνιο και φιλικό περιβάλλον. 

Επιστροφή στο Σαν Χοσέ και ξενάγηση στην πόλη, κατά τη διάρκεια της οποίας θα επισκεφθούμε το 

πανέμορφο Εθνικό Θέατρο, ένα πολιτιστικό στολίδι της πρωτεύουσας, το Μουσείο Χρυσού, όπου θα 

θαυμάσουμε τα προκολομβιανής εποχής εντυπωσιακά του εκθέματα, την Κεντρική αγορά, όπου μπορείτε 

να περιηγηθείτε και να αγοράσετε τοπικά χειροτεχνήματα, καθώς και τον Καθεδρικό ναό της πόλης. Θα 

δούμε επίσης διάφορα σημαντικά κτίρια, όπως το Πανεπιστήμιο, τον παλιό Σιδηροδρομικό Σταθμό, το 

Κοινοβούλιο κλπ. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο. Διανυκτέρευση.  



 

3η μέρα: Σαν Χοσέ - Μπραούλιο Καρίγιο - Εθνικό Πάρκο 

Τορτουγκέρο   

Πρωινή οδική αναχώρηση για Τορτουγκέρο, μέσω του τεράστιου 

Εθνικού Πάρκου Μπραούλιο Καρίγιο (Braulio Carrillo National Park). 

Απολαμβάνοντας μία διαδρομή μέσα από φυτείες μπανάνας και 

ανανά, θα φθάσουμε στην αποβάθρα και θα επιβιβαστούμε στο 

πλοιάριο στο Εθνικό Πάρκο Τορτουγκέρο (Tortuguero National 

Park), που μέσω πλωτών ποταμών, λιμνών και καναλιών θα μας 

οδηγήσει σε περίπου μιάμιση ώρα στο lodge. Εδώ τα τουκάν, οι 

παπαγάλοι και οι σπάνιοι πράσινοι μακάο έχουν την τιμητική τους. 

Το Τορτουγκέρο αποτελεί το σημαντικότερο καταφύγιο 

αναπαραγωγής της πράσινης χελώνας σε ολόκληρη την Καραϊβική 

- εξ άλλου το όνομα Τορτούγκα/Tortuga σημαίνει χελώνα. Γεύμα και 

απογευματινή βόλτα στο χωριό Τορτουγκέρο. Επιστροφή στο 

lodge. Δείπνο. Διανυκτέρευση. 
 

4η μέρα: Εθνικό Πάρκο Τορτουγκέρο  

Κατά τη διάρκεια της σημερινής ημέρας θα κάνουμε μια βόλτα με 

βάρκα στα κανάλια του Εθνικού Πάρκου Τορτουγκέρο. Πρόκειται 

μια από τις πιο ανέγγιχτες άγριες περιοχές της χώρας με τη 

μεγαλύτερη βιοποικιλότητα. Τα κανάλια περιβάλλονται από 

καταπράσινο τροπικό δάσος, στο οποίο ζουν κροκόδειλοι, 

αλιγάτορες, πίθηκοι και πολλά άλλα ζώα, καθώς και περισσότερα 

από 300 είδη πουλιών, οι δε παραλίες αποτελούν βιότοπο για επτά 

είδη θαλάσσιας χελώνας. 

Δεν είναι τυχαίο ότι το 

Τορτουγκέρο αποκαλείται 

και "μικρός Αμαζόνιος της 

Κόστα Ρίκα". Μετά το 

γεύμα, θα περπατήσουμε 

κατά μήκος των 

μονοπατιών του 

καταλύματος με ειδικό 

οδηγό-φυσιοδίφη και στη 

συνέχεια θα έχουμε χρόνο 

ελεύθερο για ξεκούραση. Δείπνο. Διανυκτέρευση.   



 

 

5η μέρα: Εθνικό Πάρκο Τορτουγκέρο - Λα Φορτούνα - Αρενάλ 

Μέσω των καναλιών του  Τορτουγκέρο θα επιστρέψουμε σήμερα στην αποβάθρα και θα ξεκινήσουμε τη 

διαδρομή μας μέσα από φυτείες, φυτώρια και αγροκτήματα για την πόλη Λα Φορτούνα (La Fortuna), που 

βρίσκεται στους πρόποδες του ηφαιστείου Αρενάλ (Arenal). Το ύψους 1633 μέτρων μεγαλειώδες αυτό 

ηφαίστειο με το χαρακτηριστικό κωνικό του σχήμα και τον διαμέτρου 140 μέτρων κρατήρα του, είναι ένα 

από τα φυσικά θαύματα της χώρας. Η ηλικία του ηφαιστείου αυτού είναι μικρότερη από 7.000 χρόνια και 

για εκατοντάδες έτη ήταν ανενεργό, παρουσιάζοντας μόνο φουμαρολική δράση. Η πιο ενεργή περίοδός 

του άρχισε το 1968, 

όταν μια έκρηξη 

κατέστρεψε την μικρή 

πόλη Ταμπακόν. Από 

το 1968 μέχρι το 2010 

το Αρενάλ ήταν το πιο 

ενεργό ηφαίστειο της 

Κόστα Ρίκα. Μετά το 

2010 η ηφαιστειακή 

του δραστηριότητα 

μειώθηκε ξανά και 

σήμερα μπορεί κανείς 

να δει στην κορυφή 

του κώνου σύννεφα 

καπνού ή τέφρας, όχι 

όμως εκρήξεις λάβας. 

Άφιξη και 

τακτοποίηση στο 

ξενοδοχείο. Στο τέλος 

της ημέρας θα 

απολαύσετε το 

μοναδικό φυσικό 

δίκτυο των ιαματικών 

πηγών της περιοχής 

του Αρενάλ, μέσα στην καταπράσινη βλάστηση, τα πολύχρωμα τροπικά λουλούδια και τους ήχους των 

ρεμάτων και των καταρρακτών. Δείπνο. Διανυκτέρευση.  



 

6η μέρα: Αρενάλ - Πεζοπορία στο Τροπικό δάσος με τις κρεμαστές γέφυρες - Μανουέλ Αντόνιο 

Συνάντηση με τον τοπικό έμπειρο φυσιοδίφη 

ξεναγό μας για μια πεζοπορία τριών χιλιομέτρων 

σε ένα μονοπάτι που διασχίζει το υπέροχο 

ποικιλόμορφο τροπικό οικοσύστημα και σε μια 

σειρά από  κρεμαστές γέφυρες μήκους 5 έως 

100 μέτρων. Η μοναδική αυτή εμπειρία θα μας 

δώσει την ευκαιρία να θαυμάσουμε την πανίδα 

και την χλωρίδα του δασικού θόλου, καθώς και 

την υπέροχη θέα στο επιβλητικό ηφαίστειο 

Αρενάλ από μια ξεχωριστή οπτική γωνία. Μετά 

την πεζοπορία μας, θα επιβιβαστούμε στο 

πούλμαν και θα αναχωρήσουμε για μια 

διαδρομή περίπου 5 ωρών με προορισμό την ζεστή ακτή του Ειρηνικού 

ωκεανού και το Μανουέλ Αντόνιο, ένα μικρό πάρκο σε σχέση με τα 

υπόλοιπα της χώρας, αλλά το πιο δημοφιλές, με τις υπέροχες παραλίες του 

ανάμεσα στους παράκτιους λόφους και την πλούσια τροπική βλάστηση. 

Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Δείπνο. Διανυκτέρευση. 
 

7η μέρα: Εθνικό Πάρκο Μανουέλ Αντόνιο, Επίσκεψη, Βόλτα με Καταμαράν  

Πρωινή επίσκεψη στο πανέμορφο Εθνικό Πάρκο Μανουέλ Αντόνιο 

(Manuel Antonio National Park), ένα πραγματικό κόσμημα της φύσης. 

Υπάρχουν πολλά μονοπάτια για περπάτημα και εμείς, συνοδευόμενοι από 

εξειδικευμένο οδηγό, θα απολαύσουμε έναν περίπατο μέσα στη ζούγκλα, 

αναζητώντας ζώα στο φυσικό τους περιβάλλον. Χρόνος ελεύθερος και 

ακολουθεί βόλτα με Καταμαράν, απολαμβάνοντας την εκπληκτική φύση, την μοναδική χλωρίδα και πανίδα 

της περιοχής, τις νησίδες και τους βραχώδεις σχηματισμούς. Έχετε πάντα έτοιμη την κάμερά σας! Στάση 

στην  παραλία Bisaenz για κολύμπι με αναπνευστήρα σε κρυστάλλινα, ζεστά νερά, αναζητώντας αστερίες, 

αγγελόψαρα και διάφορα άλλα είδη του υποθαλάσσιου κόσμου. Στο καταμαράν θα είναι διαθέσιμα ποτά 

και σνακ σε όλη τη διάρκεια της εκδρομής. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο. Διανυκτέρευση. 
 

8η μέρα: Μανουέλ Αντόνιο - Σαν Χοσέ - Πόλη του Παναμά 

Σήμερα το πρωί θα αναχωρήσουμε για 

το αεροδρόμιο του Σαν Χοσέ, απ΄ όπου 

θα επιβιβαστούμε στην πτήση για την 

Πόλη του Παναμά, το "Μαϊάμι της 

Κεντρικής Αμερικής". Ο Ισθμός του 

Παναμά είναι το στενότερο τμήμα 

ξηράς ανάμεσα στον Ειρηνικό και στον 

Ατλαντικό ωκεανό. Άφιξη, μεταφορά 

και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. 

Δείπνο. Διανυκτέρευση. 

 

9η μέρα: Πόλη του Παναμά, Ξενάγηση 

Κατά τη διάρκεια της σημερινής μας 

ξενάγησης θα γνωρίσουμε ένα από τα 

πιο αξιοθαύμαστα διαχειριστικά και 

μηχανικά, επιτεύγματα του 20ου αιώνα, 

την μήκους 81,6 χιλιομέτρων Διώρυγα του Παναμά, που συνδέει τον Παναμαϊκό Κόλπο του Ειρηνικού 

ωκεανού με την Καραϊβική Θάλασσα και τον Ατλαντικό ωκεανό. Η κατεύθυνση της διώρυγας από τον 

Ατλαντικό προς τον Ειρηνικό δεν είναι ανατολικά-δυτικά, όπως φαντάζονται πολλοί, αλλά βορειοδυτικά-

νοτιοανατολικά, λόγω του επιμήκους σχήματος S του Ισθμού. Θα μεταβούμε στο Κέντρο Επισκεπτών του 

Μιραφλόρες (Miraflores Locks Visitor Center), όπου βρίσκεται ένας από τους τρεις υδροφράκτες του καναλιού. 

Εδώ θα δούμε τα τεράστια πλοία να ανυψώνονται ή να χαμηλώνουν μέσα στις αμφίδρομες και ανισοϋψείς 

δεξαμενές που γεμίζουν ή αδειάζουν νερό, για να συνεχίσουν την πορεία τους προς τον Ειρηνικό ή τον 

Ατλαντικό ωκεανό. Ακολουθεί η ξενάγησή μας στην Πόλη του Παναμά, όπου θα επισκεφθούμε την Panamá la 

Vieja, την πρώτη πόλη που ίδρυσαν οι Ισπανοί το 1519 και που καταστράφηκε από τον Άγγλο πειρατή Χένρυ 

Μόργκαν το 1671. Στη συνέχεια θα μεταβούμε στο περιτειχισμένο Casco Antiguo, το οποίο ιδρύθηκε το 1673 σε 

ένα ακρωτήριο που προσέφερε καλύτερη άμυνα, όπου θα περπατήσουμε στους γραφικούς στενούς 

δρόμους με τα όμορφα αποικιακά σπίτια και τις εντυπωσιακές εκκλησίες. Τέλος, θα γνωρίσουμε την σύγχρονη 

Πόλη του Παναμά, το "σταυροδρόμι του κόσμου", όπως επονομάζεται, καθώς χιλιάδες άνθρωποι περνούν 

από εδώ και κάποιοι παραμένουν έστω για λίγο, προσφέροντας σε αυτήν την λατινοαμερικανική πόλη μια 

μοναδική κοσμοπολίτικη ατμόσφαιρα.  Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο. Διανυκτέρευση. 
 



 

 

10η μέρα: Πόλη του Παναμά, Μερική διάσχιση της Διώρυγας του Παναμά 

Μια μοναδική εμπειρία μας περιμένει σήμερα, καθώς θα γίνουμε μάρτυρες του τρόπου διάσχισης του 

"υγρού μονοπατιού" που χαράχθηκε το 1914 ανάμεσα στην Βόρεια και στην Νότια Αμερική για να ενώσει 

τους δύο ωκεανούς, τον Ατλαντικό και τον Ειρηνικό, αλλάζοντας τα μέχρι τότε δεδομένα της παγκόσμιας 

ναυσιπλοΐας και του διεθνούς εμπορίου, καθώς αποφεύγονταν πλέον ο χρονοβόρος διάπλους της Νότιας 

Αμερικής - ένα ταξίδι χιλιάδων μιλίων σε ανεμοδαρμένες θάλασσες. Ταυτόχρονα, οι Ηνωμένες Πολιτείες της 

Αμερικής έβαλαν τα θεμέλια της κατοπινής παγκόσμιας κυριαρχίας τους, αφού, ελέγχοντας τη ναυσιπλοΐα 

από και προς τους δύο ωκεανούς, εξελίσσονται σε μείζονα γεωπολιτική, γεωστρατηγική και γεωοικονομική 

δύναμη. Από την μαρίνα Flamenco θα επιβιβαστούμε στην "Βασίλισσα του Ειρηνικού" (Pacific Queen), που 

θα σαλπάρει προς την είσοδο της Διώρυγας από την πλευρά του Ειρηνικού ωκεανού. Θαυμάστε τον 

κόλπο του Παναμά και τον λαμπερό ορίζοντα της Πόλης του Παναμά πριν περάσετε κάτω από την 

περίφημη Γέφυρα της Αμερικής. Σε λίγο η "Βασίλισσα του Ειρηνικού" εισέρχεται στις δεξαμενές του 

Μιραφλόρες (Miraflores), όπου υψώνεται κατά 16,5 μέτρα πάνω από τη στάθμη της θάλασσας. Στη 

συνέχεια το πλοίο εισέρχεται στην τεχνητή λίμνη Μιραφλόρες και ακολούθως στις δεξαμενές του Πέδρο 

Μιγκέλ (Pedro Miguel), όπου ανυψώνεται κατά 9 μέτρα. Μετά την έξοδο από τις δεξαμενές του Πέδρο 

Μιγκέλ, θα δείτε την Γέφυρα της Εκατονταετίας. Στη συνέχεια θα εισέλθετε στο νότιο άκρο της Διόδου 

Γκέιλαρντ ή Πέρασμα Κουλέμπρα (Gailard Cut ή Culebra Cut), όπου ο ποταμός Τσάγκρες (Chagres) ρέει 

στο κανάλι. Αυτό το τμήμα της διώρυγας έχει μεγάλη ιστορική και γεωλογική σημασία. Η "Βασίλισσα του 

Ειρηνικού" θα ταξιδέψει τα 13,7 χιλιόμετρα της Διόδου Γκέιλαρντ μέχρι την Γκαμπόα (Gamboa) και κατά τη 

διάρκεια της διαδρομής αυτής θα κατανοήσετε τη συνεχή συντήρηση που απαιτεί η περιοχή, καθώς είναι 

επιρρεπής σε κατολισθήσεις. Γεύμα, αποβίβαση από το πλοίο και επιστροφή στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση. 
 

11η μέρα: Πόλη του Παναμά, Ολοήμερη εκδρομή στους Ινδιάνους Εμπέρα 

Ετοιμαστείτε για μια ακόμα συναρπαστική μέρα, 

καθώς θα επισκεφθούμε το χωριό των αυτοχθόνων 

Εμπέρα, που βρίσκεται κρυμμένο μέσα στο Εθνικό 

Πάρκο Chagres. Η πλοήγηση στα κρυστάλλινα νερά 

του ποταμού Τσάγκρες που διασχίζει το τροπικό 

δάσος (διάρκειας μίας περίπου ώρας), είναι μια 

όμορφη εμπειρία και μια μοναδική ευκαιρία να δείτε 

ζώα στο φυσικό τους περιβάλλον. Από μακρυά 

αρχίζουν να φαίνονται σιγά σιγά οι αχυρένιες στέγες 

του χωριού Emberá Drúa. Φθάνοντας, οι κάτοικοι μας 

καλωσορίζουν εγκάρδια με παραδοσιακά φλάουτα 

και τύμπανα. Εδώ, θα έχετε την ευκαιρία να γνωρίσετε 

τον αυτόχθονα αυτόν πολιτισμό, να μάθετε την 

ιστορία και τον τρόπο ζωής της κοινότητας, τις 

τελετουργίες, τα φαρμακευτικά φυτά, τα μαγικά 

βότανα, να δείτε τα ντόπια χειροτεχνήματα, να γευτείτε νόστιμο φαγητό που σερβίρεται σε παραδοσιακό πιάτο ή 

φύλλο μπιτζάο, να απολαύσετε την παραδοσιακή μουσική και τους χορούς της φυλής των Εμπέρα - ενός από 

τους επτά εθνικούς πολιτισμούς του Παναμά. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο. Διανυκτέρευση. 
 

12η μέρα: Πόλη του Παναμά - Πτήση για την Αθήνα 

Μεταφορά στο αεροδρόμιο και επιβίβαση στην πτήση για την Αθήνα μέσω ενδιάμεσου σταθμού. 
 

13η μέρα: Άφιξη στην Αθήνα 



Τιμή κατ' άτομο Δίκλινο 
3ο άτομο 

έως 12 ετών 
Μονόκλινο 

Αναχωρήσεις 

28/01, 12/02 
2.890€ 2.690€ 3.730€ 

Αναχωρήσεις 

22/02, 05/03, 15/03, 22/03 
2.945€ 2.730€ 3.785€ 

 

                                                                              

Περιλαμβάνονται  

❖ Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης με ενδιάμεσο σταθμό 

❖ Διαμονή σε ξενοδοχεία 5*, 4* και lodges  

❖ Στο Σαν Χοσέ διαμονή στο Grand Hotel Curio 

Collection By Hilton 5*, το ξενοδοχείο-

"κόσμημα" στο πιο κεντρικό σημείο της πόλης 

❖ Στο Μανουέλ Αντόνιο διαμονή στο ξενοδοχείο 

Parador Resort & Spa 5*  

❖ Ημιδιατροφή στο Σαν Χοσέ, στο Αρενάλ, στο 

Εθνικό Πάρκο Μανουέλ Αντόνιο και στην Πόλη 

του Παναμά 

❖ Πλήρης διατροφή στο lodge του Τορτουγκέρο 

❖ Επισκέψεις, περιηγήσεις, εκδρομές, 

μεταφορές, όπως αναγράφονται στο 

πρόγραμμα 

❖ Είσοδοι στα πάρκα και στους επισκεπτόμενους χώρους, όπως αναγράφονται στο πρόγραμμα 

❖ Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική για τους εκδρομείς έως 75 ετών 

❖ Ασφάλεια covid-19 

 

Δεν Περιλαμβάνονται 

❖ Φόροι αεροδρομίων, επίναυλος καυσίμων, φιλοδωρήματα, αχθοφορικά: € 890  

❖ Φόρος εξόδου της Κόστα Ρίκα: περίπου $ 30/άτομο (πληρώνεται επιτόπου στο αεροδρόμιο του Σαν Χοσέ) 

  

Σημειώσεις: ••Απαραίτητο διαβατήριο με τουλάχιστον 6μηνη ισχύ από την ημέρα εξόδου από την χώρα ••Η σειρά 

των εκδρομών και των επισκέψεων μπορεί να αλλάξει αν αυτό κριθεί αναγκαίο (λόγω απρόβλεπτων καιρικών 

συνθηκών κλπ.) για την καλύτερη έκβαση του προγράμματος••Τελικό πρόγραμμα με το ενημερωτικό σας. 

  

ΕΕννδδεειικκττιικκέέςς  ππττήήσσεειιςς    
  

 

  

AAIIRR  FFRRAANNCCEE  //  KKLLMM  

 

 

 

1η μέρα 
 

 

AF 1033 ΑΘΗΝΑ - ΠΑΡΙΣΙ 06:15 - 08:55 

   AF 430 ΠΑΡΙΣΙ - ΣΑΝ ΧΟΣΕ 13:40 - 18:30 

12η μέρα   KL 758  ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΠΑΝΑΜΑ - ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ      18:45 - 10:55+1 

13η μέρα   KL 1575 ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ - ΑΘΗΝΑ 12:25 - 16:35 

 


