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Panama
Panama er meget mere end en kanal!
Og hvor interessant dette mægtige bygningsværk end er i sig 
selv, så er de øvrige attraktioner i landet langt mere mangfoldige 
og indtagende end de fleste forestiller sig.
Panama er et utroligt spændende rejsemål for turisten, der gerne 
vil opleve en skøn blanding af smuk natur,  landsbyer hvor 
tiden står stille, moderne storbyer og en vidunderlig befolkning 
af både indianske stammer, afrokultur og moderne latinos. alt 
sammen tilgængeligt for de fleste på grund af en rigtig god in-
frastruktur og en voksende økonomi, som gør at landet er for-
bavsende trygt og nemt at rejse i. 

Panama er ca. dobbelt så stort som Danmark og har et indbyg-
gertal på blot omkring 3,5 millioner. Til den ene side grænser 
de op til Colombia og til den anden har de turist-giganten Costa 
Rica. mod nord har de Det Caribiske Hav og mod syd Stillehavet 
– selvfølgelig gennemskåret af den mægtige ingeniørbedrift 
Panama-kanalen. 

naturen er utrolig varieret – man finder regnskov, bakker, dale 
og mægtige, slumrende vulkaner. Dertil kommer de smukke 
kyststrækninger og omkring 2000 øer. 

Stillehavets store strande tiltrækker surferne med deres gode 
bølger, men det er sjældent man finder de kridhvide strande med 
gennemsigtigt vand at bade i på den side. Derfor har man bygget 
en lang række større og mindre luksus hoteller med pools i stort 
antal og af enorme dimensioner til at kompensere for svømme
lysten og solbadnings trangen ved Stillehavet. Stranden bruger 
man mere til vandsport, beach buggies og fiskeri af enhver art. 
Der er dog nogle få mindre øer med kridhvide strande og koral-
rev ved Stillehavet som er værd at besøge. 

Hvad angår den caribiske side, så er det ikke blot et andet hav, 
men også et helt andet klima og en anden kultur. Der er en del 
mangroveskove, som opsluger de ellers hvide sandstrande, men 
på de små øer rundt omkring finder man de typiske, tropiske pa-
radisøer med gode muligheder for dykning, snorkling, delfinob-
servation og meget mere. 

af naturområder skal også nævnes det fantastiske område Boque-
te – vidunderlig tågeregnskov omkring den mægtige Baru vulkan 
– et sandt paradis for folk med interesse for især sjældne fugle og 
kaffe i verdensklasse. 

For dem, der holder af kultur, er Panama også en perle. man fin-
der den fine gamle bydel i Panama City kaldet Casco Viejo og mas-
ser af landsbyer rundt i landet med en rigtig autentisk stemning. 
Den meget velbevarede indianske kultur er nem at få øje på i hele 
landet. man kan besøge Kuna indianerne i San Blas, Emberá india-
nerne i det centrale af landet og ngobe indianerne mod vest. Sidst-
nævnte kan man dog ikke besøge på turistudflugter, men man ser 
dem alle vegne i Chiriquí regionen. 

Panama er et fantastisk vindue til mellemamerika – med en natur 
på højde med Costa Rica og en kultur, der er langt mere velbevaret 
– endnu. man skal nok gøre en indsats for at opleve det før den 
økonomiske vækst kan risikere at opsluge lidt af den autentiske 
stemning, som stadig er meget intakt og tiltrækkende. 

Det er en rigtig god idé at planlægge sin rundrejse med en turope-
ratør hjemmefra – enten som kør-selv rejse med lejebil og en ho-
telpakke, eller med transporter med chauffør fra by til by. For de 
offentlige busser er knapt så udviklede endnu – man skal være be-
rejst, kunne spansk og have en god portion eventyrblod i årerene 
for at nyde den version af Panamá.



3 Eksperter i eventyr

Panama City
En større by på efterhånden en lille million mennesker og desværre 4 

gange så mange biler. Dette trafikproblem er man heldigvis ved at imø-
dekomme med  konstruktionen af en Metro. Downtown er den nye bydel, 
der overrasker gæsten med en for Mellemamerika meget usædvanlig og im-
ponerende skyline af skyskrabere og moderne bygninger. Der bygges over-
alt og man ser tydeligt de udenlandske investorers store indflydelse. Man 
tror måske man er kommet til junglen, men i så fald ligner junglen i dette 
tilfælde mere Miami. Så for gæsten med trang til moderne shoppingcentre 
og enorme hoteller og kasinoer, restauranter og natteliv – så er downtown 
uden tvivl interessant. Det er ikke en specielt hyggelig bydel at bevæge sig 
rundt i til fods, da trafikken er tung og der er desuden langt mellem ting af 
interesse for turister – så det er mere fordelagtigt at tage en taxi til og fra de 
steder man har lyst at besøge. 
De fleste vil nok finde den historiske gamle bydel kaldet Casco Viejo mere 
hyggelig. Her finder vi smukke arkitektoniske minder fra den spanske kolo-
nitid, som heldigvis er bevaret og beskyttet af Unesco. I den gamle bydel 
finder man små hoteller og restaurerede bygninger i pagt med det histo-
riske, samt masser af restauranter og butikker. Et absolut hyggeligt sted at 
spadsere rundt til fods. 
En tredje bydel af interesse er den der kaldes Panama Viejo, som var den 
første europæiske bosættelse i landet og stadig rummer bygninger fra den 
tid – dog mest i form af ruiner.

Det helt store højdepunkt i hovedstaden er og bliver dog Panama kanalen. 
En af de største ingeniørbedrifter i verden, som gør det muligt for skibene at 
krydse igennem landet til et andet verdenshav. 
Man kan booke en tur på kanalen som turist ved et lille firma, som sammen 
med en guide tager turisterne med i hælene af nogle af verdens største con-
tainerskibe. På en hyggelig træbåd fra begyndelsen af det 20. århundrede 
sejler man gennem Miraflores og San Miguel sluserne helt frem til Gamboa, 
hvorfra man køres i små busser retur til udgangspunktet. 
Det er en halvdagstur, hvor man starter ved 7 tiden om morgenen, og der 
serveres både morgenmad og frokost ombord på båden. Turene afgår dog 
ikke hver dag, de må indrette sig efter industri trafikken, så man bør booke 
denne tur på forhånd. 
Alternativt kan man som en del af en arrangeret byrundtur tage ud til Mira- 
flores docks, hvor der er et museum og en udsigtsplatform, hvor man ser 
kanalen ovenfra og lærer en masse om projektet. 

Panama City - omegnen
I nærheden af Panama City kan vi anbefale at besøge en række forskellige 
steder, eksempelvis som dagsture til og fra byen. En af de populære ture går 
til indianersamfundet kaldet Emberá. Blot en time uden for hovedstaden 
tager man med små både ind i regnskoven, hvor man besøger en af de små 
landsbyer og oplever deres mad, dans, kropsmaling med mere. 
En anden god tur kaldes Monkey Islands, hvor man langs Panama-kanalen 
sejler rundt og spotter forskellige abe-arter i naturen. 
Vi skal også nævne Pearl Islands og Taboga Island, som byder på dejlige op-
levelser ikke langt fra byen – ikke mindst i perioden juli til oktober, hvor man 
kan spotte både hvaler og delfiner. 

Vil man gerne på et strandophold ikke langt fra Panama City, som man hver-
ken behøver at sejle eller flyve til, så kan en mulighed være Playa Blanca, et 
par timers kørsel ned af Stillehavskysten. Her ligger en række store hoteller 
med alle tænkelige faciliteter.
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Eksempler på nogle af vores hoteller i Panama City

Baru Lodge***
Calle Elida Diez, 2Da norte
Panama City

Hyggeligt og økonomisk lille hotel 
beliggende i et roligt boligkvarter i 
den nye bydel. De 9 værelser byder på 
moderne fornødenheder såsom for ek-
sempel stort badeværelse, aircondition 
og wifi. 
Der er en lille morgenmads-
restaurant i den hyggelige, grønne 
patio, men ellers ikke de store facilite-
ter.

Casa Del Horno****
ave.B Casco Viejo
Panama City
Fantastisk lille boutique hotel belig-
gende i den gamle bydel og dermed 
i gåafstand til mange attraktioner i 
byen. Huset er en historisk bygning fra 
den franske kolonitid omkring 1850, 
nu totalt istandsat med respekt for den 
smukke gamle stil med originale bal-
koner og højt til loftet. Der er i alle 8 
suiter tilsat eksklusive detaljer som ita-
lienske gulve, elegante badeværelser, 
Scavolini køkkener, lækre Bali møbler 
og al moderne teknik - lige fra Wifi til 
Ipod dock stations og LCD tv. Der er 
tilknyttet en skøn lille morgenmadsre-
staurant ved siden af og L’Osteria re-
staurant lige overfor. Et rigtig godt valg 
af hotel for gæsten med hang til luksus 
i historiske rammer.

El Valle de antón
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El Valle
Ikke mere end et par timers kørsel fra Panama City finder man denne beha-
gelige, lille oase i dalen kaldet Anton. Dalen, som opstod i en uddød vulkan, 
er populær på grund af sit friske klima og skønne natur – man er omgivet af 
orkideer, bougainvillea og frugttræer så langt øjet rækker. Der er flere små 
landsbyer spredt i området og mulighederne er mange for den naturglade 
turist. Man kan vandre, cykle på mountainbike eller tage en tur på hesteryg. 
Desuden er der canopy ture i regnskoven for dem, der kan lide lidt ekstra 
adrenalin. 
Det anbefales at tage et par nætter i El Valle, så man har mindst en hel dag til 
at nyde den indtagende stemning. Allerbedst er det at være her en weekend, 
hvor især søndag er den helt store markedsdag i byen. 

Pedasí
Denne skønne lille by ligger tilpas afsides i landet til at stemningen også 
er mere tilbagelænet. Tiden synes at stå stille i Pedasí, hvor små hoteller og 
butikker venligt betjener de få turister, som bevæger sig helt ud i det mere 
autentiske hjørne af Panama, på Azuero halvøen. Der ligger mange hoteller 
både i og udenfor byen, og det kan varmt anbefales at bruge nogle dage på 
stedet. Kan man godt lide vand og strand, er det en skøn oplevelse at booke 
en tur ud til Isla Iguana, som er en lille ubeboet ø med dejlige strande og 
et lille koralrev, hvor man kan se smukke fisk og måske endda en havskild-
padde. 

Eksempler på nogle af vores hoteller i El Valle og Pedasí

Los mandarinos****
El Valle de antón

Smukt, idyllisk boutique hotel med 31 
værelser, restaurant, pool og Spa. Stilen 
er nærmest Toscansk, rammerne natur-
lige, haverne vidunerlige - indholdet 
luksuriøst. Det bedste bud på et hotel 
i El Valle.

Casa del Campo****
Calle central de Pedasí

Rustik luksus, skønt boutique B&B be-
liggende midt i den lille by i gåafstand 
til det hele. Man træder ind i en oase af 
skønne haver og lækkert design i na-
turmaterialer - og møder en familiær 
stemning hos indehaverne, der stort 
set selv ombyggede et typisk hus på 
landet til et lille hotel. Der er fem unik-
ke og store suiter med alle moderne fa-
ciliteter og en elegant indretning. Des-
uden kan man nyde de mange fælles 
faciliteter, den lille snack bar i haven, 
poolen, de mange hængekøjer rundt 
under palmerne, fri wifi mm.
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Boquete
Stedet for ægte naturelskere! I Chiriquí regionen finder man i nærheden af 
den enorme Baru vulkan den smukke lille bjerglandsby Boquete. Man kom-
mer for at udforske den skønne tågeregnskov, hvor man mødes af omkring 
1.000 fuglearter – og ikke mindst den fantastisk smukke og sjældne Quetzal. 
Når man ser denne prægtige fugl med sine glitrende grønne fjer, er dagens 
højdepunkt nået for de mange fugleelskere, der rejser hertil med kikkerter 
og teleskoper. Og for vi andre er det i sandhed også en æstetisk oplevelse. En 
anden attraktion er de mange kaffeplantager, hvor Ngobe-indianerne kom-
mer ned fra deres hjem i de omkringliggende bjerge, for at plukke kaffe i 
perioden oktober til februar. Man kan komme på interessante udflugter ind 
i plantagerne og lære alt om den gyldne bønne, som produceres i særlig høj 
kvalitet i området. 
For de mere aktive er der både cykling, vandring, whiteriver rafting, hesterid-
ning og tree trek – dvs. canopy touring, hvor man på de opsatte zip-lines kan 
svæve fra træ til træ sammen med kyndige guider. En fantastisk oplevelse 
for de fleste. 
Boquete er virkelig en skøn oase at tilbringe nogle dage i - selve byen er må-
ske ikke så interessant, så vi anbefaler at bo på nogle af de skønne hoteller 
eller plantager lidt ude i periferien. Har man mulighed for at komme i januar, 
kan man være heldig at opleve både en kaffe- og en blomsterfestival, nogle 
af årets helt store højdepunkter. 

Darién
Det store og ret ufremkommelige vildnis, der dækker 5790 km2 i det østlige 
Panama. Området er beskyttet af nationalparken af samme navn og er af 
Unesco blevet sat på verdensarv-listen.  Regionen er dækket af tæt tropisk 
regnskov, og ingen veje fører gennem hele området. Den Panamerikanske 
hovedvej ender i det såkaldte ”Darién Gap”, hvor der ikke er nogen forbind-
else mellem Mellemamerika og Sydamerika – her bliver man nødsaget til 
at gå gennem junglen eller sejle langs kysten. Narkosmuglere og guerillaer 
huserer dog i området, hvilket gør det til et farligt sted at færdes for ellers 
hårdhudede rygsækrejsende og lokale indianere. Området er befolket af in-
dianerstammerne Emberá og Wounan, og er desuden et af de mest diverse 
økosystemer i det tropiske Amerika. Det største problem er transport og 
overnatningsmuligheder, som begge er meget begrænsede og basale. Men 
der findes tur-operatører, som kan tilbyde forskellige slags udflugter derind. 
Det kan for eksempel være besøg i nogle af de indianske landsbyer, fugleob-
servation eller fiskeri i verdensklasse nede ved Bahia Piña. 

Eksempler på nogle af vores hoteller i Boquete

Finca Lerida***
alto Quiel, Boquete
Finca Lerida er en fantastisk beliggen-
de gammel kaffeplantage, der nu huser 
et dejligt hotel. Det er her fugle elskere 
fra hele verden kommer for at se bl.a. 
den sjældne Quetzal, som husets fug-
leguide Cesar kan finde bedre end 
nogen anden. Der er aldrig garantier 
for at se den, men man er ofte heldig. 
Hotellet besøges også af naturelskere, 
der kommer for at se tågeregnskoven, 
kaffeplantagerne, og alle de smukke 
blomster på dette frugtbare sted. Alle 
værelser er rustikt indrettet i pagt med 
naturen, med eget bad og terasse. Des-
uden har hotellet en dejlig restaurant 
og selvfølgelig en cafe, hvor man drik-
ker husets egen produktion, som man 
i øvrigt også kan tage på en guidet 
rundtur og se. 

Panamonte Inn & Spa****
avenida 11 de abril, Boquete
Panamonte Inn & Spa er svært at be-
skrive - allerede før man træder ind 
i det smukke, store, lyseblå hus fra 
1914 føler man sig hensat til noget der 
minder om en blanding af svensk her-
skabsvilla i ødemarken, men omgivet 
af tropiske haver med alt fra palmer 
til orkideer. Huset er totalt renoveret 
og fremstår nu med moderne luksus 
med stor respekt for de historiske, ro-
mantiske rammer. De 25 værelser i flere 
kategorier er alle store, lyse og med 
alle moderne faciliteter - hvilket også 
inkluderer a/c og fri wifi. Hotellets re-
staurant byder på skønne retter og til-
trækker folk fra hele omegnen, og sidst 
men ikke mindst skal også nævnes den 
dejlige Spa, som tilbyder mange slags 
behandlinger gode for krop og sjæl. 
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Boquete



8Eksperter i eventyr

Archipiélago de San Blas
De smukke øer i San Blas øgruppen ligger langs hele den caribiske kyst-
strækning fra San Blas bugten og næsten hele vejen til den colombianske 
grænse. Øerne er beboet af Kuna indianerne, og de har selvstyre på de 365 
øer, hvoraf kun 49 er beboet. Der lever de stadig i små landsbyer, taler de-
res eget sprog, og holder traditionerne i hævd, bl.a. bærer kvinderne endnu 
de traditionelle, farvestrålende dragter. Økonomien på øerne bygger især 
på kokosnødder, fiskeri og turisme, og det er ikke så mærkeligt. Dykning og 
snorkling fra øerne er populært - der er masser af smukke tropiske fisk og 
koraller at tage i øjesyn. Men også hvide sandstrande med kokospalmer, den 
specielle kultur og de flinke mennesker er værd at tage ud til øerne for at 
opleve.
Den nemmeste måde at besøge øerne på, er ved at tage et morgenfly fra 
Panama City derud - det er bittesmå fly, så man skal være indstillet på en ret 
speciel oplevelse, men den lille times tid er godt givet ud - udsigten er helt 
fantastisk. De små lodges, som man skal booke på forhånd, sender deres folk 
i motoriserede kanoer ud for at hente og sejle én til de rustikke hytter, der er 
nydeligt, men simpelt indrettet til gæsterne. Her får man sine daglige mål-
tider og udflugter inkluderet, og oplevelsen er overraskende ægte, til trods 
for den voksende turisme.  

San Blas - Kuna Yala
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Eksempler på et lodge på San Blas øerne

akwadup Lodge***
San Blas

Hyggeligt, basic lodge beliggende på en øde ø i San Blas. Man afhentes i den 
lille lufthavn og sejles ca. 15 minutter ud til lodget. Hotellet er bygget på pæle 
ud i vandet, rustikke træhuse omgivet af palmer og turkist vand. Alle værelser 
har eget bad, senge med myggenet og en lille balkon med hængekøjer. Der er 
meget lidt elektricitet, og man må kun have 10 kg bagage med herud, så resten 
bør opbevares i Panama city. I hovedbygnignen er der inkluderet tre dejlige ho-
vedmåltider, og man kan købe sodavand og alkohol i begrænset omfang. Der 
er inkluderet to daglige ture efter eget valg, som man arrangerer ved ankomst. 
Det kan være strandture til andre øde øer eller besøg i kunaers landsbyer, hvor 
man også kan købe souvenirs.
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Archipiélago de Bocas del Toro
Beskyttet af nationalparken Parque Nacional Marino Isla Bastimentos ligger 
disse smukke øer nord for den vestlige del af Panamas caribiske kyst. En del 
af havet er også fredet, for at bevare den særlige caribiske flora og fauna. Det 
er et skønt sted at slappe af, nyde naturen og svømme rundt blandt hajer, 
rokker, skildpadder og farvestrålende ”akvariefisk”. 
På øen Colón ligger hovedbyen Bocas del Toro med knap 10.000 indbyggere, 
en blanding af spansktalende latinoer og engelsktalende sorte af vestindisk 
herkomst - tilsat de mange turister, som hovedsagligt er yngre backpackere. 
Atmosfæren er dejlig afslappet, og man kan let komme i snak med både lo-
kale og besøgende. De fleste hoteller og restauranter ligger lige ud til havet 
med en terrasse, veranda eller bådebro ud i vandet, og nogle kan kun nås 
med båd. Man bestiller en båd fra den valgte restaurant, og man bliver så 
hentet og bragt - der er vandtaxier som disse alle vegne.
Der er en del gode strande hele vejen rundt på hovedøen, Isla Colón, men 
især på mange af de mindre øer i nærheden. Man vil typisk tage på dagsture 
ud til øerne, som inkluderer snorkel- eller dykkerture. Disse tilbydes dagligt 
overalt i byen. Der er masser af hoteller og restauranter, men de fleste hen-
vender sig nok overvejende til de mere tilbagelænede backpackere. Hele 
atmosfæren i området tiltrækker overordnet samme publikum, med mindre 
man vælger et eksklusivt, afsides luksushotel som Punta Caracol. 
Det skal dog bemærkes, at man skal ikke forvente den typiske strandferie, 
hvor man bor på et hotel og kan gå lige ned til den hvide sandstrand. Bocas 
er mere henvendt til dem, der ønsker at tage på ture ud og snorkle, dykke, 
sejle eller hænge ud i den lidt rodede, men charmerende by med huse på 
pæle.
Man kan sejle derud med Water Taxi fra fastlandets by Almirante eller flyve 
med Air Panama for ikke så mange hundrede kroner. 

Bocas del Toro
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Eksempler på nogle af vores hoteller i Bocas del Toro

Bocas del Toro***
Calle 2, Bocas del Toro

Det hyggeligste turistklassehotel belig-
gende midt i den rolige by og samtidig 
bygget ud i havet. Hotellet er bygget  af 
træ og holdt i en klassisk, hyggelig ma-
rine stil, og stemningen er familiær, ser-
vicen i top. De 11 værelser i forskellige 
kategorier har alle moderne faciliteter, 
hvilket også inkluderer wifi og a/c. Det 
kan anbefales at betale lidt ekstra for et 
bedre værelse, da standard værelserne 
er ret små. De større værelser med 
balkon og havudsigt er det hele værd. 
Der er en glimrende restaurant på den 
skønne terrasse over havet og bar med 
happy hour og god stemning. Desuden 
kan man fra hotellet arrangere alle mu-
lige udflugter i området.

Punta Caracol****
Bocas del Toro

Idyllisk, afsondret luksus midt i havet. 
Hotellet er bygget på pæle og ligger ca. 
30 minutters sejlads fra Isla Colón og 
anbefales turisten, der søger fred og ro 
og luksus ude i det tropiske hav. Alle 5 
hytter ligger langs en bådebro forbund
-et til hovedbygningen, hvor der også 
er reception og restaurant med yderst 
delikat mad, ikke mindst alt godt fra 
havet. Alle hytter har egen terrasse, 
hvor man kan ligge og solbade eller 
hoppe direkte ud i det turkisblå vand 
og tage koralrevet i nærsyn. 
Opholdet inkluderer transport, vel-
komst cocktail, morgenmad, aftens-
mad, kaffe/te, brug af kajakker og snor-
keludstyr. Man kan booke udflugter på 
stedet fra dag til dag.

Bocas del Toro
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