Panama
Panama City – Jungle – Playa Verao – Nevelwouden Boquete
& Bocas del Toro
Voorbeeldreis Panama
15 dagen
Jungle, nevelwouden, party & paradijselijke stranden!
Deze gave lustrumreis brengt jullie naar de tofste
plekken van Panama. Na de eerste feestnacht in
Panama City, gaan jullie meteen een nachtje de jungle
in op zoek naar wildlife. Via een bezoek aan het
beroemde Panama Kanaal reizen jullie door naar de
mooie stranden van Playa Verao. Dan de bergen en
nevelwouden in bij Boquete, waar jullie de Baru
vulkaan gaan beklimmen. De reis wordt afgesloten in
Bocas del Torro aan de Caribische kust. Een heerlijke
afsluiting van deze fantastische reis!
Dag 1. Amsterdam – Panama City
Vandaag vliegen jullie van Amsterdam naar Panama
City, waar jullie dezelfde avond aankomen. Op het
vliegveld staat een transfer voor jullie klaar die jullie
naar het hotel brengt. Panama City is een bruisende
stad met zowel een moderne wijk, als het koloniale
Casco Viejo gedeelte. Vanavond kunnen jullie naar de
Causeway gaan voor een hapje en een drankje. Hier
bevinden zich vele barretjes en restaurantjes! De
beste plek voor een goede pub crawl!
Dag 2. Floating Lodge
Na het ontbijt gaan jullie meteen de jungle in!
Vanavond slapen jullie bij de Floating Lodge. Overal om
je heen horen jullie oerwoud geluiden, zoals apen,
toekans en papagaaien. Jullie kunnen hier kajakken,
of een mooie hike maken naar de watervallen, waar je
heerlijk kunt zwemmen in de natuurlijke poelen.
Natuurlijk kunnen jullie ook gewoon lekker chillen in de
hangmatten! In de avond gaan jullie een
nachtwandeling door de jungle maken en kunnen
jullie vleermuizen, kikkertjes, spinnen en krokodillen
spotten. Een ervaring om nooit te vergeten en een
perfecte start van jullie lustrumreis!
Dag 3 & 4. Panama City
Op dag 3 keren jullie in de ochtend terug naar Panama
City en gaan jullie samen met een privé gids de oude
stad bekijken en een bezoek brengen aan de
beroemde Miraflores sluizen bij het Panama
Kanaal. De volgende dag hebben jullie een vrije dag in
Panama City.
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Jullie kunnen ervoor kiezen de spectaculaire Banyano
cave canyoning te gaan doen, of een bezoek brengen
aan de Embera indianen. In de avonden kunnen jullie
geweldig uitgaan in een van de vele bars, disco’s en
clubs van Panama City. Op loopafstand zit een hele
leuke pub Istmo brew pub, waar ze zelf bier maken!
Dag 5 t/m 7. Playa Verao
Jullie worden op dag 5 naar het schiereiland Azuero
gebracht, waar jullie verblijven in een heerlijk hostel
aan één van de mooiste stranden van Panama!
Hier vinden jullie nog een authentiek stukje Panama,
waar de creatievelingen, de backpackers en de
avonturiers op af komen. Er heerst hier een super
leuke sfeer! Jullie kunnen hier lokale fabriekjes
bezoeken waar traditionele en kleurrijke kleding of
tabak gemaakt wordt. Surflessen, paardrijdtochten,
yoga lesjes of relaxen aan het prachtige strand
zijn allemaal mogelijk. ’s Avonds natuurlijk de beach
parties aflopen! (geen activiteiten inclusief).
Dag 8 & 9. Boquete
De reis zet zich op dag 8 voort, de bergen in! In de
ochtend worden jullie naar Boquete gebracht. Dit
stadje is gelegen op een hoogte van 1.060 meter in
een vallei en heeft een totaal ander klimaat dan de rest
van Panama. Hier vinden jullie ongerepte
nevelwouden. Het is er nooit heet en de lucht is fris
en helder. De volgende dag gaan jullie de enige
vulkaan van Panama beklimmen: de Baru vulkaan,
die maar liefst 7 (niet actieve) kraters telt!
Jullie verblijven hier in Boquete in een leuk rustiek
resort te midden van het groen.
Dag 10 t/m 12. Bocas del Toro
Op dag 10 hebben jullie een transfer van Boquete naar
Almirante, waar jullie per boot in circa 30 minuten naar
Bocas town varen. Welkom in de Cariben!! Bocas del
Toro bestaat uit prachtige, nagenoeg verlaten
stranden, mooie baaien, fraaie snorkelplekken en
uitdagende surfzones. Er zijn restaurantjes op het
water en dolfijnen die vanaf het strand gespot kunnen
worden. In augustus en september dienen de eilanden
als broedplaatsen voor zeeschildpadden. Door de
ongerepte mangrovebossen en koraalriffen is Bocas del
Toro de perfecte plaats om te scuba duiken en te
snorkelen. Bocas town is een gezellig stadje met
veel restaurants en barretjes.
Tijdens jullie verblijf hier hebben jullie een super leuke
boottocht naar Red Frog Beach inclusief. Jullie varen
langs mangrove en bounty eilandjes en aangekomen
op Red Frog Beach springen de kikkertjes op je
handen!
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Vrijwel zeker zien jullie dolfijnen onderweg. Bij
Coral Beach gaan jullie snorkelen. Lunch is inclusief
tijdens deze tour. De rest van het verblijf is ter vrije
besteding; lekker relaxen aan het strand, beach
volleyballen, zwemmen en de nodige
strandfeestjes aflopen (Flithy Friday is altijd een
aanrader!).
Dag 13. Bocas del Toro – Panama City
Vandaag worden jullie per transfer naar de luchthaven
van Bocas del Toro gebracht voor jullie vlucht terug
naar Panama City. Laatste avondje nog even flink
stappen om de lustrumreis fantastisch af te
sluiten!
Dag 14. Panama City – Amsterdam
Jullie worden vandaag naar de internationale
luchthaven van Panama City gebracht waar jullie op de
vlucht terug naar Nederland stappen. Adiós Panama!
Dag 15. Amsterdam.
Aankomst op Schiphol.

Intercontinentale vlucht incl taks & ticketkosten
(o.v.):
Amsterdam – Panama City – Amsterdam

Vanaf €

Landarrangement volgens beschrijving en op
basis van 14 deelnemers (o.v.):

Vanaf € 1.400,- p.p.

Totale reissom:

Vanaf € 2.050,- p.p.

650,- p.p.

Prijzen zijn een indicatie en onder voorbehoud van beschikbaarheid, wijzigingen en de
dollarkoers.
Dit is slechts een voorbeeld, we maken reizen geheel op maat, dus kom maar op
met jullie wensenlijstje!
Landarangement is inclusief:
* Alle overnachtingen op basis van meerpersoonskamers op basis van logies & ontbijt;
- Verblijf bij de Floating Lodge is op basis van volpension (exclusief drankjes) &
activiteiten georganiseerd door de lodge (in groepsverband).
- Verblijf in Bocas del Toro is exclusief ontbijt.
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* Binnenlandse vlucht Bocas del Toro – Panama City (maximaal 14 kilo bagage per
persoon inclusief).
* Bootvervoer Almirante – Bocas del Toro.
* Alle genoemde transfers in privé service.
* Genoemde activiteiten:
- Halve dag city met bezoek Miraflores sluizen Panama City.
- Vulkaan hike Barú bij Boquete.
- Boottocht Red Frog Beach met snorkelen bij Coral Beach inclusief lunch.
* Lokale Engelssprekende gidsen tijdens de tours.
Landarrangement is exclusief:
* Internationale vluchten.
* Optionele excursies.
* Eten en drinken niet genoemd in het programma.
* Entreegelden voor Nationaal Parken, Reservaten en excursies.
* Eventuele benodigde visa en inentings- en vaccinatiebewijzen. Indien er via de VS
gereisd wordt dan is een ESTA verplicht, welke voor vertrek aangevraagd dient te
worden. Voor de voorwaarden hiervan en meer informatie over visa:
http://visumdienst.com/.
* Eventuele kosten douaneformulieren en vertrekbelasting.
* Persoonlijke & onvoorziene uitgaven.
* Reis- en annuleringsverzekering.
* Administratiekosten € 25,- per boeking.
* Stichting Garantiefonds € 45,- per boeking (voor reissommen tussen € 20.000,- en
€ 30.000,-).
* Calamiteitenfonds € 2,50 per boeking (maximaal 9 personen).
Nota Bene:
 Prijzen op basis van beschikbaarheid van de locaties bij boeking. Door het specifieke
karakter van onze reizen gebruiken wij meest kleine en sfeervolle hotels. Het risico
hierbij is dat deze sneller “compleet” geboekt zijn waardoor wij uit moeten wijken
naar een andere locatie dan in de offerte gegeven. Wij bieden alleen een alternatief
aan voor dezelfde prijs als de alternatieve locatie vergelijkbaar is in stijl en diensten.
 Er wordt per boeking € 25,- aan administratiekosten in rekening gebracht.
 De reiziger is zelf verantwoordelijk voor de vereiste reisdocumenten (eventuele visa
alsmede inentings- en vaccinatiebewijzen) en geldig paspoort. Bij vluchten via de VS
dient de reiziger over een ESTA te beschikken. Meer informatie hierover via:
http://visumdienst.com/.
 Een goede reisverzekering is verplicht, zodat je in geval van nood goede assistentie
hebt. Bovendien kunnen de kosten flink oplopen. Het is aan te raden om ook een
goed dekkende annuleringsverzekering af te sluiten, voor het geval dat de reis voor
vertrek geannuleerd dient te worden.
 Tarieven voor de vluchten op basis van beschikbaarheid.
 Bij inkoop in lokale valuta kan de uiteindelijke prijs afwijken in verband met
koerswijzigingen. Ten tijde van de offerte/factuur hanteren wij de dan geldende
dagkoers. Bij sterke koerswijzigingen vindt er 8 weken voor vertrek een
herberekening plaats op basis van de dan geldende koers (hierdoor kan de reissom
hoger of lager uitvallen). Bij onmiddellijke betaling van de volledige reissom kunnen
er geen prijswijzigingen meer worden doorgevoerd.
 In geval van vertragingen of omleidingen van vluchten kan het voorkomen dat er bij
de aansluitende transfer additionele kosten doorberekend moeten worden.
 Bij het annuleren van een overeenkomst door één of meer reizigers die gezamenlijk
een reis hebben geboekt, geldt dat voor de overblijvende reizigers de reissom
opnieuw bepaald wordt. Dit kan een meerprijs tot gevolg hebben.
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Indien er sprake is van annuleringen in de Kerst- Nieuwjaars- en Carnaval periode
kan het zijn dat er hogere annuleringskosten in rekening gebracht worden in
vergelijking met de bedragen die in artikel 6 van de voorwaarden vermeld staan.
Voor de meeste lijndienst luchtvaartmaatschappijen en luchtvaartmaatschappijen
waarbij de binnenlandse vluchten worden geboekt, geldt dat zij hun eigen regels
voor annulering hanteren. Afhankelijk van het gebruikte tarief kan dit variëren van
een bedrag van €100 tot het volledige tarief. Deze kosten zijn op aanvraag
verkrijgbaar. Voor sommige accommodatieverschaffers en plaatselijke agenten geldt
een afwijkend tarief. Voor de overige (annulerings-) regels wordt verwezen naar
onze voorwaarden op onze website.
Onze in reisbeschrijvingen genoemde routes zijn altijd onder voorbehoud.
Weersomstandigheden en lokale omstandigheden kunnen afwijkingen van deze
routes noodzakelijk maken. Veiligheid van de reiziger staat altijd voorop, daarom kan
een beslissing met betrekking tot reisroute of reisprogramma nooit aangevochten
worden. Eventuele extra kosten die in dit soort situaties ontstaan komen ten laste
van de klant. Olaf Reizen kan hier, om redenen van redelijkheid en billijkheid van
afwijken. Ter beoordeling van Olaf Reizen.
Alle handelingen en communicatie vallen onder de algemene voorwaarden van
T&O Travel / Olaf Reizen zoals geregistreerd bij de Kvk en volgens de GGTO
bepalingen.
De
voorwaarden
staan
ook
vermeld
op
de
website:
http://www.olafreizen.nl/nl/voorwaarden.
T&O Travel/ Olaf Reizen (K.v.k.: 32101742) is aangesloten bij de Stichting
Calamiteitenfonds Reizen. Binnen de grenzen van de garantieregeling van het
Calamiteitenfonds vallen de in dit programma gepubliceerde reis onder de garantie
van het Calamiteitenfonds. Deze garantie houdt in dat u als consument die
deelneemt aan een door ons georganiseerde reis:
- (een deel van) uw reissom terugkrijgt indien wij de reis als gevolg van een
calamiteit niet of niet volledig kunnen uitvoeren;
- de noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt indien wij als gevolg van een calamiteit
de reis moeten aanpassen of indien wij u vervroegd moeten repatriëren.”
Onder calamiteit wordt verstaan een door molest of natuurramp veroorzaakte
abnormale gebeurtenis. Door de touroperator wordt voor deze garantiestelling een
vast bedrag van € 2,50 per boeking (tot maximaal 9 personen) aan het
Calamiteitenfonds
betaald.
Meer
informatie:
www.calamiteitenfonds.nl/garantieregeling.
Met Olaf Reizen ga je gegarandeerd op reis. Olaf Reizen is aangesloten bij de
Stichting GGTO, het Garantiefonds voor Gespecialiseerde Touroperators. De Stichting
GGTO staat er voor garant dat je het reeds betaalde deel van de reissom terugkrijgt
indien de touroperator in financieel onvermogen zou komen. Dit kan zijn vóór uw
vertrek maar ook tijdens het verblijf op locatie. Door de touroperator wordt voor
deze garantiestelling een vast bedrag van €15,- per boeking (per € 10.000,-) aan
het Garantiefonds betaald. Lees meer over deze garantieregeling op de website:
www.stichting-ggto.nl.
We waarborgen en respecteren je privacy, door naleving van de wet bescherming
persoonsgegevens. We beschermen je persoonsgegevens en gebruiken ze alleen
voor het doel waarvoor ze bedoeld zijn. Ieder ander gebruik van je persoonlijke
gegevens, in het bijzonder de verkoop ervan aan derden, is uitdrukkelijk
uitgesloten.
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