
 

 

  

   פנמהטיול ל

  

   ימים7

  .זהו מסלול טיול לדוגמא בלבד

  בהתאמה אישית אפשר לבנות טיול לכל מטייל פולריסבעזרת המומחים של 
   

  

  מסלול הטיול 

  .פנמה סיטיהגעה ל  – 1 יום

  .קבלת פנים והעברה למלון.  סיטיפנמההגעה ל

  

  פנמה
  

.  המקשרת בין האוקיינוס האטלנטי לאוקיינוס השקט, ום בעיקר בזכות תעלת פנמהפנמה ידועה כי

התקיימה , 16-אולם מאות רבות לפני חפירת התעלה ועוד לפני בוא הכובשים הספרדים במאה ה

כיום חיים בפנמה שבעה שבטים ילידים כאשר לחלקם .  בפנמה תרבות פרה קולומביאנית עשירה

לדוגמא קהילת בני , מה אוטונומיה חלקית באזורים בהם הם מתגורריםהוענקה על ידי ממשלת פנ

עברה לידי ממשלת פנמה בשנת , 1914שנפתחה לשייט בשנת , השליטה בתעלת פנמה. הקונה

, הבנקאות, ובכלל זה ענפי המסחר, כלכלת פנמה מתבססת במידה רבה על מגזר השירותים . 1999

  . ה ושירותים נלוויםוכן הפעלת התעלה עצמ, הביטוח והתיירות

  

והייתה היישוב הקולוניאלי , 1519 -העיר נוסדה ב, פנמה סיטי היא מוקד הביקור לרוב המטיילים

בזכות מיקומה הפכה בתוך זמן קצר לבסיס למסעות מחקר וכיבוש . הראשון לחופי האוקיינוס השקט

 סבלה העיר 17-במאה ה. מעבר למטעני זהב וכסף בנתיב מאמריקה לספרד-וכן תחנת, בפרו

 נכבשה העיר על ידי כוח 1671בשנת . מפשיטות של שודדי ים וכן מהתקפות של ילידים אינדיאנים

היא . שנשרפה לחלוטין, הפיראטים בזזו את העיר. בהנהגת הנרי מורגן,  פיראטים1,400-שמנה כ

מדיה אך לא חזרה במהרה למ, מ מהמיקום המקורי" ק8-במרחק של כ, 1673נבנתה מחדש בשנת 

-הכלכלי והתרבותי של פנמה ואוכלוסייתה מונה כ, כיום העיר היא המרכז הפוליטי. לפני החורבן

  . המהווים רבע מאוכלוסיית המדינה כולה,  תושבים813,000

 פנמה סיטילינה ב

  
  
  
  
  



 

 

  

  

  פנמה סיטי – 2 יום

בהם ראשית לביקור בתעלה ותאי השייט .  לאחר ארוחת בוקר יציאה ליום שלם של סיור בעיר

שעות הבוקר הן השעות .  המטרים המפרידים בין חלקי התעלה16האוניות עולות ויורדות את 

הביקור כולל גם כניסה למוזיאון התעלה . העמוסות ביותר במקום כך שזהו הזמן הטוב ביותר לביקור

. ומרכז המבקרים מקום בו אפשר ללמוד על ההיסטוריה של התעלה וגם על התוכניות לפיתוחה

 שלושה איים באוקיינוס הפסיפי מהם ניתן לצפות אל התעלה מצד - הנסיעה אל טיילת אמדור המשך

לאחר ארוחת צהריים במסעדה מקומית . אחד ואל קו הרקיע המרהיב של פנמה סיטי מן הצד השני

 הרובע הקולוניאלי של העיר עם רחובות צרים ובתים צבועים –הטיול ממשיך אל קסקו וייחו ) כלול(

אתרים נוספים . הארכיטקטורה של השכונה מזכירה את הרובע הצרפתי בניו אורלינס.  פסטלבצבעי

 -המשך לפנמה וייחו . התיאטרון הלאומי וכנסיית מזבח הזהב, בשכונה הם הקתדראלה מטרופוליטנה

.  על ידי פיראטים אנגלים בהנהגתו של הנרי מורגן1671שהותקפה ונשדדה בשנת , מה העתיקהפנ

, קתדראלה עם צריחים וקירות מטים ליפול, כיום נותרו ממנה רחובות מרוצפים בלבנים אדומות

  . חזרה לבית המלון. ושרידי קשתות ובתים מהתקופה הספרדית

 לינה בפנמה סיטי

  

 (Gamboa)ה א גמבו– פורטובלו -עלה  רכבת לאורך הת– 3 יום

בדרך אפשר לראות נופים מרהיבים ובלתי . (Colon)נסיעה ברכבת במקביל לתעלת פנמה לקולון  

שם . הגעה לעיר. קטעים מפרויקט למאגר מין השלישי בגודלו בעולםניתן לראות בדרך . נשכחים

העתיקות של ,  השחור של ישונבקר באתרים החשובים כגון כנסיית סן פליפה שבתוכה נמצא הפסל

  .(Gamboa)המשך נסיעה ליער הגשם גמבוה . פורטובלו והמבצר סן לורנזו

  .האלינה בגמבו

  

   פנמה סיטי– (Embera)  אמברה – (Gamboa)  גמבואה – 4 יום

נסיעה אל אגם אלחואלה והפלגה בסירות קטנות . יום טיול מלא אל קהילת האינדיאנים אמברה

אחת משבעה השבטים , קבלת פנים על ידי בני האמברה. ס במעבה היער הפנמיאגר'במעלה נהר צ

זוהי הזדמנות להציץ לחייהם של מי שהיו כאן הרבה לפני בואם של . האינדיאנים שעדיין נותרו בפנמה

בני האמברה יציגו את מלאכות היד האופייניות להם וכמו כן תוגש ארוחת . הכובשים הספרדים

  .  ל חזרה למלון בפנמה סיטיבסיום הטיו. צהריים

  לינה בפנמה סיטי

  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

  
  
  
  

 (Playa Blanca) פלאיה בלנקה – (El Valle)אל וואלה –  פנמה סיטי – 5 יום

הכפר מפורסם . המצוי בלע הר געש כבוי, (El Valle de Anton)נסיעה אל הכפר אל ואלה דה אנטון 

תחילת הנסיעה לאורך האוקיינוס הפסיפי ובהמשך במעלה . ושבת ' בשוק המתקיים בו בכל יום א

, ושבת למכור ולקנות פירות' שמשפחות מכל רחבי העמק מגיעות אליו בבוקר יום א, ההר אל הכפר

, באזור אטרקציות נוספות כמו מעיינות חמים . כלי קרמיקה ועוד, רהיטי עץ, סלים ארוגים ביד, רקותי

אל פלאיה בלנקה , אחר הצהריים העברה לאזור החוף. הירוגליפים ועוד, מפל מרהיב, גן חיות

(Playa Blanca) 

 Playa Blancaלינה ב 

 
 (Playa Blanca)  פלאיה בלנקה  – 6 יום

  בשעות הערב העברה לפנמה סיטי.  מהמלוןתליהנויום חופשי 

  לינה בפנמה סיטי

  

    – 7 יום

 . העברה לשדה התעופה לטיסה הבינלאומית

 

  

  
  

 
 


