
 
Przylot do Panama City w godzinach popołudniowych lub wieczornych. Odebranie przez naszego 
przewodnika i transfer to hotelu Country Inn & Suites. 

 
Od rana rozpoczniemy całodzienne zwiedzanie miasta Panama oraz słynnego Kanału 
Panamskiego, oddanego do użytku w 1914 roku. Pierwsze kroki skierujemy do historycznej 
częsci miasta zwanej Casco Viejo oraz do ruin fortecy zdobytej i zniszczonej przez słynnego 
pirata kpt. Morgana w 1671 r. Zwiedzanie Kanału Panamskiego rozpoczniemy od krótkiej wizyty 
w miejscu zwanym Culebra Cut, gdzie budowniczowie mieli największe problemy z 
przekopaniem kanału, a następnie przejedziemy przez ogromny most nad kanałem, aby zobaczyć system śluz 
Miraflores. Będzie okazja zobaczyć ogromne statki przepuszczane przez sluzy. Panamski kanał jest jednym z 
najważniejszych kanałów żeglugowych świata o długości 81,6 km i 91,5 – 305 m szerokości, przecinający Przesmyk 
Panamski i łączacy Ocean Atlantycki z Oceanem Spokojnym. Póżnym popołudniem powrócimy do naszego hotelu 
na kolacje powitalną i nocleg. (B,D)  

 
Po śniadaniu rozpoczniemy przejazd do dżungli Darien. Najpierw pojedziemy drogą asfaltowa, następnie szutrowa 
a na koncu łodzią motorową, którą popłyniemy do wioski Indian Embera. Tam z lokalnym przewodnikiem 
zaczniemy nasz dwu dniowy pobyt od zakwaterowania w warunkach jakich mieszkają Indianie a następnie zjemy 
wspólny z nimi posiłek. Po południu pierwsza wycieczka do wodospadu. Okazja do kąpieli. Kolacja przy ognisku z 
rytualnymi tancami. Po kolacji nocna eskapada łodzmi celem poznania nocnego życia dżungli. (B,L,D)  

 
Od wczesnego ranka, dla chętnych łowienie ryb w stylu Indian Embera i pływanie. Po śniadaniu 
rozpoczniemy z naszym lokalnym przewodnikiem kilkugodzinną wędrówkę przez gęsty 
tropikalny las w poszukiwaniu unikalnych ptaków, a szczególnie Harpy Eagle, który jest 
narodowym ptakiem Panamy. Po lunchu, czas na zakupy pamiątek a następnie rozpoczniemy 
podróż powrotną do naszego hotelu w Panama City. (B,L)  

 
Po bardzo wczesnym śniadaniu przejazd na lotnisko. Wylot o 6:00am liniami Air Panama. Po 35 
minutowym locie wylądujemy na jednej z wysepek Archipelagu San Blas zamieszkałego przez 
Indian Kunas. Przejazd łodziami na naszą bezludną wysepkę o nazwie Yandup Island. Po lunchu 
pierwsza wycieczka łodzią do zamieszkałej wyspy, celem zapoznania się z obyczajami i 
sposobem życia tej unikalnej, prawie całkowicie odizolowanej od naszej cywilizacji kultury. 
Kolacja i nocleg w Yandup Island Lodge na San Blas. (B,L,D)   
 

UWAGA: Cywilizacja Indian Kunas zamieszkująca od niepamietnych czasów Archipelag San Blas, skladający się z 
365 wysp i wysepek, jest co prawda częścią Panamy, ale posiada ogromną autonomię. Dzięki utrzymaniu 
znaczącej seperacji kulutrowej, ekonomicznej i politycznej, Indianie Kunas zachowali do dnia dzisiejszego wiele 
tradycji i własny język. Dzięki temu podróż i pobyt na wyspach San Blas jest wielką przygodą etnograficzną, 
która pozwala naocznie poznać świat ich życia, zwyczajów i tradycji, zainicjowany przed kilkoma wiekami, 
trwajacy po dzien dzisiejszy. Dlatego też na wyspach San Blas nie ma żadnych resortów, ani hoteli o wysokim 
standarcie. A wszystko po to, aby zachować to miejsce jak najdluzej z dala od cywilizacji, w pierwotnej formie. 



 
Całodzienny pobyt na wyspach wykorzystamy na eksploracje jak największej liczby wysepek tego rozrzuconego na przestrzeni ponad 230 mil 
archipelagu, na który składa się 365 wysp i wysepek, z których tylko 40 jest zamieszkalnych przez Kunas. Lazurowe niebo, krystalicznie czysta 
woda, soczysta zielen, nieskażone plaże i przyjacielscy Indianie w swoich kolorowych 
strojach to otoczenie, w jakim będziemy przebywać.  
Rano i po południu odbędziemy łodziami motorowymi kilkugodzinną wycieczkę na 
inną wyspę. Podwodny świat wysp jest również fascynujący, a bedziemy go ogladać w 
każdej wolnej chwili i w każdym dogodnym miejscu nurkując „snorkeling”, gdyż 
„scuba diving” jest na San Blas niedozwolony. (B,L,D)  

 
Po wczesnym śniadaniu przepłyniemy łodzią na lotnisko, aby przelecieć do Panama 
City. Wylot o 6:40am. Wolny dzień na samodzielne zwiedzanie miasta Panamy i 
zakupy. Wieczorem wspólny pożegnalny obiad. (B,D)  

 
Po śniadaniu przejazd na lotnisko i wylot z Panamy. (B) 

Wyjaśnienie skrótów: B - Śniadanie, L - Lunch, D - Kolacja 

  

 

 

  

 


