טיול לפנמה
 11ימים
זהו מסלול טיול לדוגמא בלבד.
בעזרת המומחים של פולריס אפשר לבנות טיול לכל מטייל בהתאמה אישית

מסלול הטיול
יום  – 1הגעה לפנמה סיטי.
הגעה לפנמה סיטי .קבלת פנים והעברה למלון.

פנמה
פנמה ידועה כיום בעיקר בזכות תעלת פנמה ,המקשרת בין האוקיינוס האטלנטי לאוקיינוס השקט.
אולם מאות רבות לפני חפירת התעלה ועוד לפני בוא הכובשים הספרדים במאה ה ,16-התקיימה
בפנמה תרבות פרה קולומביאנית עשירה .כיום חיים בפנמה שבעה שבטים ילידים כאשר לחלקם
הוענקה על ידי ממשלת פנמה אוטונומיה חלקית באזורים בהם הם מתגוררים ,לדוגמא קהילת בני
הקונה .השליטה בתעלת פנמה ,שנפתחה לשייט בשנת  ,1914עברה לידי ממשלת פנמה בשנת
 . 1999כלכלת פנמה מתבססת במידה רבה על מגזר השירותים ,ובכלל זה ענפי המסחר ,הבנקאות,
הביטוח והתיירות ,וכן הפעלת התעלה עצמה ושירותים נלווים.
פנמה סיטי היא מוקד הביקור לרוב המטיילים ,העיר נוסדה ב ,1519 -והייתה היישוב הקולוניאלי
הראשון לחופי האוקיינוס השקט .בזכות מיקומה הפכה בתוך זמן קצר לבסיס למסעות מחקר וכיבוש
בפרו ,וכן תחנת-מעבר למטעני זהב וכסף בנתיב מאמריקה לספרד .במאה ה 17-סבלה העיר
מפשיטות של שודדי ים וכן מהתקפות של ילידים אינדיאנים .בשנת  1671נכבשה העיר על ידי כוח
שמנה כ 1,400-פיראטים ,בהנהגת הנרי מורגן .הפיראטים בזזו את העיר ,שנשרפה לחלוטין .היא
נבנתה מחדש בשנת  ,1673במרחק של כ 8-ק"מ מהמיקום המקורי ,אך לא חזרה במהרה לממדיה
לפני החורבן .כיום העיר היא המרכז הפוליטי ,הכלכלי והתרבותי של פנמה ואוכלוסייתה מונה כ-
 813,000תושבים ,המהווים רבע מאוכלוסיית המדינה כולה.
לינה בפנמה סיטי

יום  – 2פנמה סיטי
לאחר ארוחת בוקר יציאה ליום שלם של סיור בעיר .ראשית לביקור בתעלה ותאי השייט בהם
האוניות עולות ויורדות את  16המטרים המפרידים בין חלקי התעלה .שעות הבוקר הן השעות
העמוסות ביותר במקום כך שזהו הזמן הטוב ביותר לביקור .הביקור כולל גם כניסה למוזיאון התעלה
ומרכז המבקרים מקום בו אפשר ללמוד על ההיסטוריה של התעלה וגם על התוכניות לפיתוחה.
המשך הנסיעה אל טיילת אמדור  -שלושה איים באוקיינוס הפסיפי מהם ניתן לצפות אל התעלה מצד
אחד ואל קו הרקיע המרהיב של פנמה סיטי מן הצד השני .לאחר ארוחת צהריים במסעדה מקומית
)כלול( הטיול ממשיך אל קסקו וייחו – הרובע הקולוניאלי של העיר עם רחובות צרים ובתים צבועים
בצבעי פסטל .הארכיטקטורה של השכונה מזכירה את הרובע הצרפתי בניו אורלינס .אתרים נוספים
בשכונה הם הקתדראלה מטרופוליטנה ,התיאטרון הלאומי וכנסיית מזבח הזהב .המשך לפנמה וייחו -
פנמה העתיקה ,שהותקפה ונשדדה בשנת  1671על ידי פיראטים אנגלים בהנהגתו של הנרי מורגן.
כיום נותרו ממנה רחובות מרוצפים בלבנים אדומות ,קתדראלה עם צריחים וקירות מטים ליפול,
ושרידי קשתות ובתים מהתקופה הספרדית .חזרה לבית המלון.
לינה בפנמה סיטי

יום  – 3רכבת לאורך התעלה  -פורטובלו – גמבואה )(Gamboa
נסיעה ברכבת במקביל לתעלת פנמה לקולון ) .(Colonבדרך אפשר לראות נופים מרהיבים ובלתי
נשכחים .ניתן לראות בדרך קטעים מפרויקט למאגר מין השלישי בגודלו בעולם .הגעה לעיר .שם
נבקר באתרים החשובים כגון כנסיית סן פליפה שבתוכה נמצא הפסל השחור של ישו ,העתיקות של
פורטובלו והמבצר סן לורנזו .המשך נסיעה ליער הגשם גמבוה ).(Gamboa
לינה בגמבואה.

יום  – 4גמבואה ) – (Gamboaאמברה ) – (Emberaפנמה סיטי
יום טיול מלא אל קהילת האינדיאנים אמברה .נסיעה אל אגם אלחואלה והפלגה בסירות קטנות
במעלה נהר צ'אגרס במעבה היער הפנמי .קבלת פנים על ידי בני האמברה ,אחת משבעה השבטים
האינדיאנים שעדיין נותרו בפנמה .זוהי הזדמנות להציץ לחייהם של מי שהיו כאן הרבה לפני בואם של
הכובשים הספרדים .בני האמברה יציגו את מלאכות היד האופייניות להם וכמו כן תוגש ארוחת
צהריים .בסיום הטיול חזרה למלון בפנמה סיטי.
לינה בפנמה סיטי

יום  - 5ארכיפלג האיים הטרופיים סאן בלאס
העברה לשדה התעופה לטיסהי אל הים הקאריבי ,והפלגה אל איי סאן בלאס ,קבוצת איים שהיא
ביתם של אינדיאנים משבטי קונה ,המנהלים בה אורח חיים אוטונומי .נצא לשיט בסירות קאנו
ממונעות ,נבקר בקהילה אינדיאנית ,נתור את השוניות היפות ,נשחה בים הקאריבי וניהנה מאי
קאריבי קסום עם חולות לבנים ,דקלי קוקוס וערסלים תלויים .נלון באי האינדיאנים.
לינה בסאן בלאס

יום  - 6ארכיפלג האיים הטרופיים סאן בלאס – פנמה סיטי
בשעות הבוקר נטוס חזרה לפנמה סיטי .העברה למלון.
המשך יום חופשי בעיר.
לינה בפנמה סיטי

יום  – 7פנמה סיטי –אל ואלה דה אנטן )(El Valle de Anton
נסיעה אל הכפר אל ואלה דה אנטון ) ,(El Valle de Antonהמצוי בלע הר געש כבוי .הכפר מפורסם
בשוק המתקיים בו בכל יום א' ושבת  .תחילת הנסיעה לאורך האוקיינוס הפסיפי ובהמשך במעלה
ההר אל הכפר ,שמשפחות מכל רחבי העמק מגיעות אליו בבוקר יום א' ושבת למכור ולקנות פירות,
ירקות ,סלים ארוגים ביד ,רהיטי עץ ,כלי קרמיקה ועוד .באזור אטרקציות נוספות כמו מעיינות חמים,
גן חיות ,מפל מרהיב ,הירוגליפים ועוד .אחר הצהרים חזרה לפנמה סיטי.
לינה בפנמה סיטי

יום  – 8בוקאס דל טורו )(Bocas del Toro
בשעות הבוקר העברה לשדה התעופה לטיסה ארכיפלג בוקס דל טורו ) (Bocas del Toroשבחוף
הקאריבי.
נתמקם במלון שלנו ונצא לחוש את אווירת העיירה ,צריפי עץ ,נוף מים ואיים ואווירה מקומית קסומה
של שחורים קאריביים ואינדיאנים .Ngobe
בוקאס דל טורו ) (Bocas del Toroמפורסמת בזכות מגוון מדהים של צמחייה ,בעלי חיים ,שוניות
אלמוגים )אפשרות לצלילה( ,דייג במים עמוקים וקיאקים.
לינה בבוקאס דל טורו

יום  - 9ים ,דולפינים ,צפרדעים ואלמוגים
יום חופשי
מומלץ לצאת ליום הפלגה לפארק הימי של האי בסטימנטוס .נקווה לפגוש בלהקות של דולפינים
המגיעות למקום ,נבקר בחוף הצפרדעים האדומות ,ונתור אחר אותם דו חיים קטנים החיים במקום,
ניכנס אל היערות לחפש את העצלנים התלויים מענפי הצמרות .נמשיך לשוט בים הפתוח קרוב
לפואנטה הוספיטל ושם נצא לשחות עם שנורקלים ומסיכות ,להכיר את עולם השוניות התת מימיות
של האי הקאריבי .בשעות הערב נשוב אל האי קולון
לינה בבוקאס דל טורו

יום  – 10בוקאס דל טורו – פנמה סיטי
יום חופשי באיים.
בשעות הערב חזרה לפנמה סיטי.
לינה בפנמה סיטי
יום – 11
העברה לשדה התעופה לטיסה הבינלאומית.

