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Utflykter på seglatsen med M/S Panorama
Utflykterna kräver minst 12 deltagare. Vi reserverar oss för ändringar som står 
utom Thabela Travels kontroll.

Utgår från Quepos - Manuel Antonio National Park  
Manuel Antonio nationalpark kallas juvelen bland Costa Ricas många national-
parker och är med på Unescos världsarvslista. Regnskogens ömtåliga ekosystem 
skyddar ett rikt djurliv. Framför allt är nationalparken känd för sin apor. Den 
mest kända är dödskalleapan, som är unik för detta området. Kapucinapa, spin-
delapa och vrålapa är andra små akrobater som vi kan hitta i trädkronorna och 
dessutom sengångare och ett stort antal tropiska fåglar. Vi färdas med buss till 
parkens entré och gör därifrån en 1,5 timmas guidad promenad i den täta regn-
skogen. Naturguiderna presenterar dig för ett fantastiskt djurliv och här finns 
inte mindra än tusen olika växtarter. Det är en lätt vandring utan backar. Vi av-
slutar med en simtur vid en av de vackra stränderna. 
Varaktighet: Cirka 4 timmar
Pris per person: 880 kr

Utgår från Quepos - Canopy Tour   
Kan du förställa dig att sväva fram i djungeln högt upp mellan trädtopparna bland 
den vackraste växtligheten och det rikaste djurlivet i Costa Ricas regnskog? Du 
kommer att spänna på dig en specialanpassad sele som hakas fast i stålkablar och 
på så sätt glider du en lång sträcka högt över regnskogen och dess floder. Detta 
blir en upplevelse som du sent kommer att glömma! Under färden stanna vi på 
16 strategiskt placerade plattformar i trädkronorna för att spana efter det vilda 
djurlivet. Dessa är inbyggda i stammen och grenarna 30 meter upp i träd som är 
århundraden gamla. Professionella guider berättar om de vilda djuren längs vä-
gen såsom dödskalleapor, sengångare, pilgiftsgrodor, leguaner och tukaner. Vår 
Canopy Tour är ett spännande äventyr som passar alla åldrar. 
Varaktighet: Cirka 4 timmar
Pris per person: 980 kr

Utgår från Drake Bay - Corcovado National Park 
Osahalvön erbjuder en av världens rikaste biologiska mångfalder och är hem 
för minst hälften av alla arter som lever i Costa Rica. Ofta beskrivs området som 
platsen där regnskogen möter havet. Vi besöker Corcovado National Park som 
omfattar en tredjedel av halvön. Dagen inleds med en båttur. Kustlinjen utgör 
häckningsplats för fyra utrotningshotade arter av havssköldpadda. Man kan se 
knölval och delfiner på nära håll. Djupt inne i regnskogen spanar vi sedan efter 
spindelapor som smidigt svingar sig mellan träden, röda aror som flyger ovan-
för topparna och den mäktigaste av dem alla – nämligen jaguaren som dock är 
svår att hitta. Här finns även näsbjörnar, rödögd bladgroda, papegojor och andra 
fågelarter. 
Varaktighet: Cirka 6,5 timmar
Pris per person: 1 650 kr

Utgår från Golfito - La Gamba naturreservat   
Efter en kort resa förbi den lilla byn La Gamba anländer vi till fältstationen 
med samma namn. Reservatet skapades för naturälskare som önskar uppleva 
vildmarken inklusive ljuden i en tropisk regnskog i en lugn, ostörd atmosfär. 
Reservatet är 35 tunnland och omgivet av 2 500 tunnland orörd regnskog så 
här trivs många däggdjur och över 200 fåglarter. För dig som vill få en genuin 
interaktion med regnskogen, utan att behöva gå på en ansträngande vandring, 
är den här turen utmärkt. Vi spanar efter rubinröda aror, tukaner, vildkatter och 
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navelsvin. Det finns möjlighet att se alla fyra aparter som finns i  Costa Rica. 
Varaktighet: Cirka 4 timmar
Pris per person: 980 kr

Utgår från Playa Muerto - Besök emberafolket            
I Panama lever 7 olika indiangrupper som bidrar till att landet är så spännande 
att besöka. Idag besöker vi emberafolket som har sitt ursprung och sin naturliga 
hemmiljö i Darien. På morgonen tar vi en promenad längs stranden till deras by 
som ligger i nationalparken Darien vid Stillahavskusten. Byn har en befolkning 
på cirka 300 indianer som stolt värnar om sin kultur. Vi kommer att bekanta oss 
med deras traditioner, med dans och musik samt äta lunch i deras hyddor med 
halmtak. Emberafolket är känt för sitt vackra hantverk och här är ett utmärkt till-
fälle att handla för dem som vill ta med en fin suvenir hem. Du får möjlighet att 
göra en tillfällig tatuering med ett naturligt färgämne som emberafolket använ-
der för att pryda sina kroppar. Darien ligger i ett avlägset område och indianerna 
får inte längre jaga och odla i nationalparken. Därför så får de en välkommen 
extrainkomst när de får besök i byn. Vi passar även på att ta ett härligt dopp i ett 
vackert vattenfall som ligger i närheten.
Varaktighet: Cirka 4 timmar
Pris per person: 1 650 kr

Utgår från Flamenco Marina - Gamla Panamá och Miraflores Visitor Centre
Denna historiska tur börjar med att besöka Miraflores Locks Visitors Center. 
Här lär vi oss om betydelsen av Panamakanalen, som ett sekel gammal fortfa-
rande fungerar med samma hydraulsystem. Det erbjuds en kort bildpresenta-
tion och andra utställningar på besökcentret. Det blir också tid för shopping.  
Turen fortsätter genom en naturskön och modern del av Panama City till 
"Casco Antiguo", som byggdes 1673 efter att "Old Panama" brunnit ned. Den 
dominerande arkitekturen i "Casco Antiguo" är franska och spanska kolonial-
stilar. På Självständighetstorget finns de vackraste husen som till exempel det 
moderna muséet för den interoceaniska kanalen, Presidentpalatset, National-
teatern och Bóvedas (fängelset). Franska torget har skriftlig dokumentation 
av kanalbyggnationen på väggmålningana, och erbjuder en vacker utsikt över 
Panamá City. Turen inkluderar: transport, inträdesavgifter, engelsktalande 
guide och en flaska vatten.
Varaktighet: Cirka 4 timmar
Pris per person: 825 kr

Totalpris för samtliga utflykter: 6 965 kr


