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Tag med på en eventyrlig ekspedition
Slip din indre eventyrer løs og tag med på en rejse til to af Mellemamerikas mest betagende lande, Costa Rica og Panama. En rejse 
hvor vi skal udforske naturen i sin vildeste form, dykke ned i historien, opleve livet her og nu og sejle gennem et af menneske- 
hedens største værker, Panamakanalen.

I Costa Rica får vi straks naturens kræfter tæt på, når vi besøger den temperamentsfulde vulkan, Irazú. Et stykke derfra kigger 
vi undrende tilbage på historien om en civilisation, der på mystisk vis forsvandt, og længere mod syd går vi på opdagelse i 
tågeskoven Los Quetzales. 

Vi tilbringer et par dage i et lille strandparadis ved Stillehavskysten og tager på mangrovesafari, inden eventyret for alvor tager 
til ved Corcovado National Park. En nationalpark i begrebets ypperste forstand, der i sin grønne verden gemmer på hele 2,5% 
af hele verdens biodiversitet og 13 økosystemer. 

På den anden side af grænsen skal vi ud i Panamas højland med udsigt til de grønne kaffelandskaber ved Boquete. Herfra går 
turen til Panama City. Det er her, vores dagstur gennem Panamakanalen tager sit udspring, og vi kan se frem til at blive hævet 
og sænket, til tider i niveauforskelle af 26 meter, når vores skib arbejder sig gennem kanalens mange sluser. En overvældende 
oplevelse, der afspejler menneskets kontrol over naturen. Inden vi når til vejs ende, møder vi Embera-indianerne, der lever i 
Panamas jungle, som de har gjort i generationer. En kæmpe kontrast til livet i Panama City, som vi lige når at tage den sidste 
bid af, inden vi rejser hjem eller forlænger rejsen til San Blas-øerne.  

Vi rejser i små grupper af 12-20 deltagere samt en rejseleder med et stort kendskab til Costa Rica og Panama. Til tider får rejsen  
karakter af en ekspedition, når vi krydser kringlet terræn, oplever wildlife på nært hold og indlogeres i rustikke, men dybt charme- 
rende, bungalows i junglen. En rejse med nerve og autenticitet kombineret med de helt store højdepunkter, som vi aldrig vil 
glemme. 

Har I brug for lidt afslapning efter et intenst eventyr, kan vi varmt anbefale en forlængelse til det lille paradis, San Blas i Det 
Caribiske Hav.

Vi ønsker jer rigtig god rejse!

Asger Domino, adm. direktør
På vegne af teamet i Stjernegaard Rejser

Costa Rica og Panama
Det eventyrlige Mellemamerika
Rundrejse med dansk rejseleder - 13 dage
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San José - Turrialba - Uvita 

- Corcovado National Park - Boquete 

- Panama City - Colón - Panama City   

 
 
 

Ruten og nogle af højdepunkterne:
 
Dag 1. Danmark – San José. Vi rejser fra Danmark, har en mellem- 
 landing undervejs og er fremme i San José om aftenen.

Dag 2.  San José – Irazú-vulkanen – Turrialba. Turen går gennem  
 frodige kaffemarker til den temperamentsfulde Irazú-vulkan.  
 Her har vi udsigt til en smaragdgrøn kratersø, golde vulkanske  
 klipper og måske endda Stillehavet og Det Caribiske Hav,  
 hvis vejret er klart. Vi overnatter i Turrialba, en hyggelig lille  
 by, omgivet af grøn natur.

Dag 3.  Turrialba, besøg ved Guayabo National Monument og  
 Cartago. Vi stiller uret tusind år tilbage, når vi besøger  
 Guayabo National Monument, en præcolombiansk by, der  
 af uforklarlige årsager blev forladt i 1400-tallet, længe før  
 spanierne kom til. Herefter er der arkitektur og botanik på  
 programmet i Cartago.

Dag 4.  Turrialba – Los Quetzales National Park – Uvita. Det  
 interessante naturfænomen, tågeskoven, venter os ved Los  
 Quetzales National Park, hvor vi også kan være heldige at  
 spotte parkens hovedattraktion, den farverige quetzalfugl.  
 Vi fortsætter videre til strandparadiset Uvita, hvor solned- 
 gangen spiller op med et farverigt show.

Dag 5.  Uvita, sejltur på mangroven. Vi skal ud på en sejltur gen- 
 nem en vilter verden af sump, bidske træer og et kringlet  
 rodnet, der huser en verden af reptiler, pattedyr, fugle og  
	 fisk.	Eftermiddagen	er	på	egen	hånd	og	bruges	måske	på	en	 
 strandtur – eller måske på en tur til et nærliggende vandfald.

Dag 6.  Uvita – Corcovado National Park. Eventyret er godt på  
 vej til at eskalere, og det mærker vi allerede på turen til  
 Corcovado, som er kringlet og udfordrende. Vi skal både  
 med bus, med jeeps og til fods for at komme frem til vores  
 naturlodge, der ligger klos op ad nationalparken. 

Dag 7.  Vandring i Corcovado National Park. Dagens ekskursion  
 går gennem Corcovado National Park, Costa Ricas mest  
 interessante nationalpark med 13 økosystemer, 6 meter  
 regn årligt og hele 2,5% af alt biodiversitet i hele verden.  
 Vi er virkelig kommet på eventyr, og vi får fuld valuta for  
 pengene med et hav af spændende dyr og planter. 

Dag 8.  Corcovado National Park – Boquete. Vi skal over grænsen  
 til Panama og videre til bjergbyen Boquete. En charmerende  
 lille by i 1200 meters højde, omgivet af kaffeplantager og  
 frodige landskaber.

Dag 9.  Boquete – Panama City, besøg på en kaffefarm og på  
 kanalmuseet. Der er kaffe på skemaet. På en kaffefarm uden  
 for Boquete skal vi høre om hele den kultur og historie samt  
 de særlige naturforhold, der er forbundet med kaffedyrkningen  
 og fremstillingen. Fremme i Panama City besøger vi kanal- 
 museet og får en forsmag på morgendagens vilde oplevelse.

Dag 10.  Panama City – sejlads gennem Panamakanalen – Colón. 
 Verdens vildeste menneskeskabte værk skal opleves i praksis på  
 en 10-11 timer lang sejltur gennem Panamakanalen. Under- 
 vejs bliver vi hævet og sænket utallige gange, et enkelt sted  
 oplever vi et fald på hele 26 meter. En helt speciel oplevelse  
 af menneskets kontrol over naturen, som vi sent vil glemme. 

Dag 11.  Colón – Panama City, besøg hos Embera-indianerne. Vi  
 skal ud at sejle på den menneskeskabte Gatúnsø, der  
 gemmer på en interessant biodiversitet. Ikke mindst skal vi  
 besøge Embera-indianerne, der trods den moderne verden  
 omkring dem holder fast i de gamle skikke. Inden vi når  
 frem til Panama City, skal vi lige en tur forbi Portobelo og  
 høre lidt om kolonitidens slavehandel.

Dag 12.  Hjemrejse eller forlængelse til San Blas. For dem som  
 rejser hjem er der mulighed for at udforske Panama City på  
 egen hånd, fx med en tur den Casco Viejo, den gamle bydel  
	 med	masser	af	levn	fra	kolonitiden.	Vi	flyver	sidst	på	dagen	 
 og har en mellemlanding undervejs.

Dag 13.  Ankomst til Danmark

  Hvorfor vælge 
  denne rejse?
• Mød Embera-indianerne i Panama

• Oplev Corcovado National Park med 13 økosystemer  
 og 2,5% af verdens samlede biodiversitet

• Sejl gennem Panamakanalen

• Små grupper af 12-20 deltagere

• Udforsk Costa Rica uden for alfarvej

• Mulighed for forlængelse til San Blas-øerne
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IRAZU-VULKANEN

Umiddelbart står Irazú-vulkanens fro-
dige, omkringliggende landskaber i 
stærk kontrast til den golde, tempe-
ramentsfulde vulkan, men faktisk er 
landskaberne vulkanens fortjeneste. 
Siden 1723 har Irazú været i udbrud 
23 gange, og for hvert et spruttende 
lavaudbrud er omgivelserne blevet 
gødet med mineralholdigt askestøv, 
der har givet næring til det grønne 
landskab. 
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Der er mange teorier om, hvorfor befolkningen i Guayabo pludselig forsvandt 100 år før spanierne kom til Costa Rica. 

Dag 1. Danmark - San José
Vi rejser fra Danmark og har en dagsrejse 

foran	 os	 med	 et	 flyskift	 undervejs.	 Vi	 er	

fremme i San José i løbet af aftenen, hvor vi 

indlogerer os i centrum af byen. Efter en lang 

flyvetur	får	vi	måske	lidt	at	spise,	inden	vi	går	

til køjs og lader op til de 

store oplevelser, der ven-

ter allerede i morgen.

Dag 2. San José – Irazú-
vulkanen – Turrialba
Efter en god nats søvn og 

en gang morgenmad skal 

vi ud i naturen. Mens vi 

langsomt lægger storbyen 

og dens forstæder bag os, 

kører vi ad kringlede veje 

gennem smukke, grønne 

landskaber i retning af Irazú-vulkanen, halv-

anden time fra San José. 

Det omkringliggende landskab er umådeligt 

frugtbart, og det kan Costa Ricas bønder bl.a. 

takke vulkanen for, idet det mineralholdige 

askestøv fra de tidligere udbrud har bestøvet 

landskabet med en nærende gang gødning.

Det frodige landskab aftager, som vi nærmer os 

toppen i 3421 meters højde. Her skifter land-

skabet karakter og bliver goldt, nærmest måne-

lignende, og det passer i virkeligheden meget 

godt til vulkanens voldsomme temperament. 

Et temperament der i sin tid inspirerede india-

nerne til at døbe vulkanen Irazú, som betyder 

”torden og jordskælv”. Siden 1723 har den 

været i udbrud mindst 23 gange, senest i 1994, 

men for nu er der ikke noget at frygte, og vi kan 

se frem til et spændende besøg ved krateret.

På toppen venter os et smukt 

syn af en grøn kratersø omringet  

af golde klippevægge. På en klar 

dag kan man se helt til både Stille- 

havet og Det Caribiske Hav, men 

vi må dog forberede os på, at 

der kan være skyet. Vi går en tur 

ved vulkanen, nyder synet over 

krateret og landskaberne og vi 

undgår nok ikke helt dunsten af 

de svovlholdige gasser, der min-

der os om, at vulkanen trods alt 

stadig er lettere aktiv. 

Fra vulkanen kører vi et kort stykke mod Turrialba.  

En hyggelig lille by, omgivet af grønne bjerge i 

639 meters højde. Vi spiser frokost på en lokal 

restaurant, tjekker ind på vores hotel og nyder 

den	smukke	udsigt	over	Reventazón-floden	og	

de omkringliggende kaffeplantager, der ligger 

op ad bjergskråningerne. 

Dag 3. Turrialba, besøg ved Guayabo 
National Monument og Cartago
I dag skal vi et par tusind år tilbage i tiden, når 

vi besøger Guayabo National Monument, et af 

Costa Ricas vigtigste levn fra tiden før spanierne 

kom til landet. 

Byen, der antageligvis både fungerede som 

magtcentrum og et kulturelt centrum, blom-

strede op allerede omkring år 1000 f.Kr., og det 

skønnes, at der boede omkring 10.000 men-

nesker i området omkring år 800. I 1400-tal-

let	blev	byen	på	mystisk	vis	forladt,	flere	år	før	

spanierne overhovedet havde opdaget denne 

del af verden. 

Den dag i dag hersker der stadig tvivl om ind-

byggernes skæbne tilbage i 1400-tallet, og 

der er endnu ikke fundet beviser på, at koloni- 

herrerne på noget tidspunkt har fået færten 

af den forladte by. Hypoteserne går på, at 

befolkningen enten blev ramt af pest eller 

blev drevet væk i krig, men det er blot gisnin-

ger, så det står os frit for at forme vores eget 

billede af historien. 

Vi ser nærmere på ruinerne og nogle af de få 

indianske kulturgenstande, man har fundet, 

og hører om indianernes historie og drager 

paralleller til livet for den nulevende indianske 

befolkning i Costa Rica. 

Efter dagens historielektion går turen til byen 

Cartago, hvor vi får tid til at spise frokost for 

egen regning. Her skal vi bl.a. kaste et blik på 

byens prægtige katedral, der i sin arkitektur for-

tæller	en	historie	om	flere	tidsperioder.	

Costa Rica og Panama - det eventyrlige Mellemamerika
13 dage

Fra vulkanen kører vi 
et kort stykke mod 
Turrialba. En hyggelig 
lille by, omgivet af 
grønne bjerge i 639 
meters højde
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Dele af bygningen stammer helt tilbage fra 

1639, men jordskælv, tilbygninger og restau-

reringer har med tiden resulteret i en katedral 

med referencer til forskellige perioder og arki-

tektoniske retninger.  

Vi afslutter dagen med botanik ved et lokalt 

havecenter efterfulgt af et besøg i Lancaster 

Botanical Gardens, hvor spidskompetencen er 

kunsten at dyrke orkidéer. Vi går en tur i haven, 

dufter til blomsterne og nyder derefter resten af 

dagen og aftenen på egen hånd. 

Dag 4. Turrialba – Los Quetzales 
National Park – Uvita
I dag går turen sydpå til det lille strandparadis  

Uvita ved Stillehavskysten. En køretur på ca. 

fire	timer,	som	vi	vælger	at	bryde	op	med	et	

besøg i Los Quetzales National Park cirka 

halvvejs på turen. 

Nationalparken er en tågeskov, hvor fugten ikke 

kun kommer fra regn men også fra skydækket, 

der driver over bjergtoppene. Parken er især 

kendt for den helt særlige quetzalfugl, som vi 

håber på at få et glimt af, når vi begiver os ud 

på en gåtur i naturen, der gemmer på alt fra 

tårnhøje grønne træer til rislende vandløb, kløf-

ter og vandfald. Viser den eftertragtede fugl sig, 

er vi ikke i tvivl. 

Fjerdragten tæller rundt regnet alle regnbuens 

farver	og	 i	flyvende	tilstand	flagrer	halen	som	

en	fin	fane	efter	fuglen.	

Vi spiser en let frokost og sætter derefter kur-

sen mod Uvita. Vi er fremme ved vores dejlige 

hotel sidst på dagen, hvor vi kan se frem til at 

slappe af med udsigt til Stillehavet. 

Dag 5. Uvita, 
på sejltur i mangroven
Vi har allerede oplevet vul-

kaner og tågeskov, og i dag 

tager vi endnu en bid af Costa 

Ricas vilde natur, når vi bruger 

morgenen på en sejltur i man- 

groven. En vilter verden af 

sump, træer og bidske plan-

ter med kringlede rodkon-

struktioner, der er hjemsted 

for en verden af fugle, repti-

ler,	fisk	og	pattedyr.	Bl.a.	alle	

de	 fire	 abearter,	 der	 lever	 i	

Costa Rica.

 

I byen Sierpe stiger vi ombord på en båd, der 

sejler os dybt ind i mangroveskoven. Undervejs 

spotter vi måske caiman-alligatorer, brøleaber 

og hejrer, og vi nyder at skovens dybe stille ro 

alligevel formår at larme af bare liv. Her lever 

intet mindre end 800 forskellige arter, og øko-

systemet er intet mindre end unikt. Vi hører 

om vigtigheden af denne særprægede natur og 

nyder udsigten undervejs. 

Efter en formiddag på mangrovens vandveje 

tager vi tilbage til Uvita, hvor vi har resten af 

dagen på egen hånd. 

Dag 6. Uvita – Corcovado National Park
Turen går sydpå, og vi kan forvente en rejse-

tid	på	omkring	fire	timer	til	Corcovado	National	

Park på Osa-halvøen. Men turen er heldigvis 

det hele værd. Corcovado National Park er et af 

Costa Ricas absolut smukkeste og mest interes-

sante naturområder, og allige-

vel er området relativt overset, 

og det er der til gengæld også 

en grund til. 

Det går mere eller mindre lige 

ud ad landevejen, til vi når 

Puerto Jimenez. Men så for-

nemmer vi også, hvorfor turi-

sterne ikke valfarter til halvøen. 

Turen herfra er lidt af et even-

tyr med udfordrende veje og 

vandløb, der skal krydses, så vi 

skifter bussen ud med mindre  

4-hjulstrækkere, der er skabt til terrænet. Vi bli-

ver sat af i den lille by Carate, men inden vi er 

fremme ved vores lodge, venter en 30 minut-

ters gåtur langs stranden. 

Vores bagage bliver transporteret i hestevogn, 

og i løbet af den halve time til fods, går det 

virkelig op for os, at vi er landet i et helt unikt 

hjørne af Costa Rica, der kun så småt er ved at 

mærke turismen. 

Efter en spændende rejse tjekker vi ind på 

vores charmerende økolodge lige ved stran-

den og tæt på indgangen til nationalparken. 

Costa Rica og Panama - det eventyrlige Mellemamerika
13 dage

Los Quetzales National Park er en af Costa Ricas mindre tågeskove, der bl.a. er hjemsted for den truede og eftertragtede quetzalfugl med den farvestrålende 
fjerdragt.

Nationalparken er 
en tågeskov, hvor 
fugten ikke kun 
kommer fra regn 
men også fra sky-
dækket, der driver 
over bjergtoppene
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PURA VIDA!

Udtrykket Pura Vida bliver brugt i flæng 
blandt de lokale og betyder alt fra 
goddag og farvel til en erklæring af, at 
livet er godt. Direkte oversat betyder 
det ’rent liv’, og det er lige, hvad Costa 
Rica er. Både hvad livet i naturen og 
den lokale livsglæde angår. 

Bliver du mødt af et 'pura vida', kan 
du altid respondere med et 'pura vida'.
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CORCOVADO NATIONAL PARK

Corcovado National Park er et sam-
mensurium af natur med 13 forskel-
lige økosystemer og hele 2,5% af ver-
dens samlede biodiversitet. Området 
veksler bl.a. mellem mangrove, palme- 
skov, lavlandsskov, tågeskov, mv. og 
huser mere end 40 frøarter, 100 som-
merfuglearter og 400 fuglearter samt 
jaguarer, aber og ikke mindst de 2 
meter lange bairdstapirer.
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På en sejltur gennem Sierpe-mangroven ser vi måske nogle af sumpområdets caimans, der lurer lige under overfladen. 

Vi spiser en sen frokost på lodgen og indlo-

geres i bungalows med teltdug, terrasse og 

et simpelt badeværelse under åben himmel, 

og vi kan se frem til et par dages eventyr i 

naturens nærhed både nat og dag. 

Dag 7. Vandring i Corcovado National Park
Corcovado National Park er måske den mest 

interessante nationalpark i landet, og det siger 

ikke så lidt. Her kan vi opleve hele 13 forskellige 

økosystemer, bl.a. tågeskov, lavlandsskov, pal-

meskov og mangroveskov, 

og med ca. seks meter regn 

om året er her tale om en 

”rigtig regnskov”. 

Parken gemmer på hele 

2,5% af verdens samlede 

biodiversitet, så man kan 

virkelig tale om at få fuld 

valuta for pengene. Her er 

udsigt til intet mindre end 

500 forskellige træarter, 

og hertil er parken hjem 

for tusindvis af forskellige 

insektarter, fugle, frøer og skildpadder, men 

ikke mindst de udryddelsestruede bairdstapirer 

og jaguarer.

Det er måske en kringlet affære at nå frem til 

Corcovado, men det er også netop denne iso-

lation, der på mange måder har reddet dette 

Costa Rica og Panama - det eventyrlige Mellemamerika
13 dage

unikke stykke regnskov. Tilbage i 1980’erne 

fandt man en 12 kilo tung guldklump i parken, 

og det blev noget nær enden for det grønne 

paradis, da fundet startede noget, der lignede 

en guldfeber. 

Heldigvis kom det aldrig så vidt, og vi har derfor 

stadig fornøjelsen af at udforske naturen i relativ  

ro og mag.

Vi vandrer gennem nationalparken, hvor vi til 

tider føler os ganske små blandt 

de tårnhøje træer. Undervejs 

spotter vi papegøjer og aber, 

der pusler i træerne, vi kommer 

forbi brusende vandløb og ser, 

hvordan junglens eventyrland 

munder ud i et smukt strand-

paradis. 

Dag 8. Corcovado 
National Park – Boquete 
Vi skal krydse grænsen til 

Panama, og vi kan forvente en 

dag med en del transport. Det 

første stykke vej går over stok og sten, mens 

det sidste stykke vej til grænsen går ad hoved-

vej. Ved grænse-overgangen venter en lettere 

langsommelig proces, og selv om ventetiden 

kan føles lang, giver denne lille episode os fak-

tisk	et	fint	glimt	af	den	latinskamerikanske	til-

gang til livet.

Selv om Costa Rica og Panama på mange 

måder minder om hinanden, opfatter vi hur-

tigt de små forskelle. Mens ’ticoerne’, som 

costaricanerne kalder sig selv, tager tingene 

meget roligt og taler afdæmpet, er panama-

nerne noget mere støjende. Både når det 

gælder musik og samtale. 

I Panama vil vi også opleve et større skel mel-

lem rig og fattig, og vi vil således opleve folk 

som lever under meget fattige kår, såvel som 

velhavere, der har nydt godt af USA's store 

indflydelse.	

Fra grænsen har vi et par timers køretur 

til Boquete og spiser frokost (for egen 

regning) undervejs. Boquete er en mindre 

bjergby i 1200 meters højde for foden af 

den enorme Baru-vulkan, om-givet af et 

landskab af grønne kaffeplantager, dale og 

bjerge. 

Endnu engang ser vi et eksempel på, hvor-

dan den mineralholdige lava fra en rumlende 

vulkan har skabt et frugtbart landskab, 

som bl.a. er grobund for noget af verdens  

bedste kaffe.

Vi indlogeres på et hotel i det grønne med 

udsigt til dale og bjerge, og måske vi er hel-

dige at få et glimt af verdens mindste fugl, 

kolibrien, nu vi er her. 

Tilbage i 1980’erne 
fandt man en 12 kilo 
tung guldklump i 
parken, og det blev 
noget nær enden for 
det grønne paradis
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Costa Rica og Panama - det eventyrlige Mellemamerika
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Dag 9. Boquete – Panama City, 
besøg på en kaffefarm
Det	er	selvfølgelig	ikke	uden	grund,	vi	befin-

der os i Panamas kaffeland, så vi skal selv-

følgelig smage den lokale bryg 

og lære lidt om processen fra 

dyrkning til drik, når vi besø-

ger en lille kaffefarm.

Her skal vi gå en tur i kaffemar-

kerne og høre om, hvordan det 

kølige klima og de vulkanske 

mineraler har bidraget til den 

gode kaffe, og vi skal også se 

nærmere på, hvordan kaffen 

ristes. 

Turen i kaffemarken er en fornøjelse, der for-

tæller en historie om naturen, ligesom vi heller 

ikke kommer uden om, at historien og kulturen 

også har stor betydning for den kaffe, vi kan 

nyde i dag. 

Efter en kop kaffe tager vi tilbage til Boquete 

og spiser frokost, hvorefter vi skal til lufthav-

nen,	hvorfra	vi	flyver	til	Panama	City.	På	afstand	

ligner byen med den enorme mængde sky- 

skrabere en amerikansk storby, men ved nær-

mere eftersyn byder den også på kolonitids-

charme og moderne latinske rytmer.  

Ved ankomst kører vi direkte til bydelen  

Miraflores,	 hvor	 vi	 skal	 besøge	 kanalmuseet,	

der ligger ved Panamakanalens sluser. Her får vi 

Boquete i det nordlige Panama er kendt for sin kaffe. Bl.a. verdens mest sjældne og eftertragtede kaffebønne, Geisha, der vokser omkring Barú-vulkanen. 

en	fin	baggrundsviden	for	det	enorme	ingeniør-

værk, vi skal opleve i praksis i morgen.

Vi tjekker ind på vores hotel med udsigt til 

Panamakanalen og får 

måske et glimt af nogle 

af de skibe, der skal fra 

det ene hav til det andet. 

Ellers nyder vi aftenen 

i lokalområdet og får 

smag for den lokale kul-

tur og gastronomi. 

Dag 10. Panama City – 
Panamakanalen – Colón
Vi tjekker ud fra hotellet 

men nøjes med at med-

bringe en mindre taske, da vi kommer tilbage til 

hotellet om et par dage.

Vi er nået til det, som må betegnes som et af 

rejsens højdepunkter. Passagen gennem den 

menneskeskabte Panamakanal – en af ver-

dens vigtigste genveje, som gør det muligt for 

skibsfarten at passere mellem Atlanterhavet og 

Stillehavet uden at skulle runde Kap Horn ved 

spidsen af Sydamerika.  

Afstanden mellem Panama City ved Panama-

bugten på stillehavssiden og Colón ved Det 

Caribiske Hav er 82 km, og størstedelen af sejl-

turen foregår på den store, kunstige Gatunsø, 

som ligger ca. 26 meter over havet. Kanalen har 

to løb, så der kan gå skibe i begge retninger, 

og der passerer omkring 15.000 skibe om året 

gennem kanalen. 

De skibe, der sejler gennem kanalen har en 

specialtrænet lods ombord, som er ansvarlig for 

sejladsen og det er naturligvis ikke gratis – langt 

fra! Prisen svarer til, hvad skibet ville have brugt 

på brændstof, hvis det skulle have sejlet syd om 

Sydamerika, og hele Panamas økonomi er bun-

det op på kanalen. Det var USA, som tog ini-

tiativ til byggeriet i sin tid, og man måtte støtte 

Panamas løsrivelse fra Colombia, inden lignin-

gen kunne gå op, idet Colombia, som ellers 

ejede jorden, ikke var interesseret i at deltage. 

Arbejdet begyndte i 1880, og da det sluttede i 

1914, var mere end 25.000 arbejdere døde af 

bl.a. malaria og gul feber. USA bevarede kon-

trollen over Panamakanalen frem til 1999, hvor 

den overgik til Panama efter en del stridigheder. 

Vi sejler med et mindre skib med plads til 120-

500 passagerer. Fra dækket er der rig mulighed 

for at nyde udsigten til alle sider, og i løbet af 

dagen serveres der både morgenmad, frokost, 

eftermiddagskaffe og snacks, og når tørsten 

melder sig, kan vi hente drikkevarer i baren. Vi 

kan altså se frem til en oplevelsesrig dag under 

behagelige forhold.

 

På den første del af turen kommer vi gen-

nem Bay of Panama og under Bridge of 

Americas, som er en af de broer, der hægter 

Nord- og Sydamerika sammen. Langsomt 

Vi er nået til det, som 
må betegnes som et 
af rejsens højdepunk-
ter. Passagen gennem 
den menneskeskabte 
Panamakanal
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PANAMAKANALEN

Historisk set har den 82 kilometer 
lange Panamakanal, der forbinder 
det Caribiske Hav med Stillehavet, 
været kilde til uvenskab mellem USA 
og visse mellemamerikanske stater. 
Ikke desto mindre er den med sine 
tre sluser stadig et af verdens største  
ingeniørmæssige bedrifter, der årligt 
sikrer ca. 15.000 skibe en hurtig 
passage mellem verdenshavene. 
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EMBERA-INDIANERNE

Det skønnes, at der i Panama og 
Colombia lever ca. 80.000 men-
nesker, der identificerer sig som 
embera-indianere. Ligesom mange 
andre naturfolk i verden står embera-
indianerne i disse år over for en 
række udfordringer, hvor de kæm-
per hårdt for at bevare deres kultur, 
sprog og stammeidentitet, alt imens 
den omkringliggende verden er i 
rivende udvikling. 
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Spanierne brugte bl.a. Portobelo som opbevaringssted for nogle af de mange guldskatte, som skulle fragtes til Spanien, samtidigt med at byen blev udgangs-
punkt for en del slavehandel.

bevæger vi os længere og længere væk fra 

byens skyline og forude venter 10-11 timer 

gennem sluserne. 

Ved	 første	 sluse,	Mirafloressluserne,	 hæves	 vi	

18 meter, og herfra sejler vi videre til Pedro 

Miguel-sluserne, hvor vi igen 

falder 9 meter. Et stykke 

længere mod øst kommer vi 

til Corte Culebra, et snoget 

stykke af kanalen, der skærer  

sig gennem klipperne, videre 

i retning af den næste bro, 

Puente Centernario. 

Herefter skal vi sejle gen-

nem den gigantiske Gatunsø 

med de mange små øer, for 

til sidst at blive sænket hele 

26 meter i de tre Gatun-sluser. På den anden 

side venter en sejltur til Colón, hvorfra vi skal 

videre til vores hotel, der ligger ved Gatunsøen. 

Vi tjekker ind og slapper af efter en lang dag 

på kanalen og spiser aftensmad på vores hotel, 

som har helpension. 

Dag 11. Colón – Panama City, sejltur på 
Gatunsøen og besøg hos Embera-stammen
Vi er ikke helt færdige med vores kanal- 

eventyr, før vi i dag besøger Panama Canal 

Expansion Observation Center. Her ser vi nogle 

af de nye sluseporte og hører, hvordan det kan 

gå til, at et skib hæves eller sænkes 26 meter, 

når det skal fra en sluse til den næste. Alle de 

spørgsmål, der har hobet sig op under gårs-

dagens sejlads, får vi svar på her. 

Senere skal vi ud på en sejltur på den 430 km2 

store Gatúnsø, en af verdens største menneske- 

skabte søer, der blev til i forbindelse med etab-

leringen af Panamakanalen i 

starten af 1900-tallet. For-

uden at udgøre en vigtig del 

af Panamakanalen er søen 

også hjemsted for en heftig 

biodiversitet, som vi får et 

glimt af, når vi sejler gennem 

landskabet af små øer, der 

titter op i søen.

Emberaindianerne er inte-

ressante i en nutidig sam-

menhæng, da de ligesom 

mange andre naturfolk i verden står over for 

store udfordringer. 

Mens de kæmper for at bevare deres eget 

sprog og kultur, er de også nødt til at tilpasse 

sig den virkelighed, der omgiver dem, og det er 

de meget bevidste om. Stammens ledere for-

klarer os om den politiske og kulturelle situation 

og deres kamp for at overleve som folk. 

Vi får også et indblik i emberaernes skikke og 

deres forhold til naturen, og vi skal bl.a. se, 

hvordan de laver midlertidige tatoveringer af 

plantesaft og høre om symbolikken, der er knyt-

tet til disse tatoveringer. 

Skulle nogle fra gruppen have lyst til en enkelt 

tatovering, er der også mulighed for det. 

Vi spiser frokost i landsbyen og kører herefter 

til Portobelo, der i kolonitiden fungerede som 

en vigtig handelsby. Her ser vi levnene af spa-

niernes gamle bygninger, bl.a. toldboden, hvor 

vi	 skal	 se	en	film,	der	gør	os	klogere	på	bl.a.	

slavehandlen, som fandt sted netop her.

Sidst på eftermiddagen kører vi tilbage til 

Panama City, og endnu engang indlogeres vi 

ved kanalen. 

Dag 12. Panama City – hjemrejse eller 
forlængelse på San Blas-øerne
I dag går turen hjemad med mindre, man har 

valgt forlængelse til San Blas. 

For dem som ikke har valgt at forlænge rund-

rejsen, er der det meste af dagen til at kigge 

nærmere på Panama City på egen hånd. 

Måske med et par timer i den gamle bydel, 

Casco Viejo, en lille UNESCO-beskyttet bydel 

af gamle kolonitidsbygninger, der i dag lægger 

hus til kaffebarer, restauranter og butikker.  

Et hipt område med masser af charme.

Senere	på	dagen	flyver	 vi	 tilbage	 til	Danmark	

med et stop på vejen. 

Dag 13. Ankomst til Danmark

Costa Rica og Panama - det eventyrlige Mellemamerika
13 dage

Stammens ledere 
forklarer os om den 
politiske og kulturelle 
situation og deres 
kamp for at overleve 
som folk
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Dag 12. Panama City – 
Yandup Island Lodge, San Blas
I siger farvel til resten af gruppen tidligt om 

morgenen	og	flyver	mod	San	Blas.	Fra	luft-

havnen sejler I til Yandup Island, en af de 

små øer i arkipelaget, som skal være jeres 

hjem for de næste to nætter. På vejen dertil 

nyder I synet af det turkisblå hav og de små 

palmespækkede øer, der byder 

sig undervejs, og fremme ved 

lodgen venter en god morgen-

mad. 

Øen omkranses af et koralrev og 

krystalklart vand, der lokker til 

timevis af snorkling eller afslap-

ning på stranden. Der er intet, I 

skal nå, så tag tingene, som de 

kommer. 

I spiser alle jeres måltider på lodgen og nyder 

det isolerede ø-liv i de charmerende rammer i 

pagt med naturen.

Dag 13. Yandup Island Lodge, 
en dag med Kuna-folket
Foruden afslapning på stranden får I i dag 

chancen for at møde Kuna-folket. En gam-

mel kultur, der fortsat lever efter uendelige 

generationers gamle skikke. En livsstil der 

har været grundlag for stridigheder og som 

kunaerne har måttet kæmpe for at få lov til 

at beholde.

På en guidet tur lærer I om kulturen både før 

og nu, om hvordan de organiserer sig poli-

tisk og på sin vis udgør et parallelsamfund. 

I møder bl.a. kvinderne, der syr kunaernes 

farverige klædedragter og får et indblik i 

dagligdagen.

Om eftermiddagen er der 

vandring på programmet. 

På en tur gennem skoven 

forklarer jeres guide om de 

planter og dyr, I ser – og om  

naturens betydning for 

kunaerne. 

Tilbage på lodgen er der tid 

til at dase og nyde livet, indtil aftensmaden 

serveres. 

Dag 14. Yandup Island Lodge – 
Panama City – hjemrejse
I dag går turen tilbage til Panama City, hvor I 

lander i indenrigslufthavnen og køres til den 

internationale	 lufthavn,	 hvorfra	 I	 flyver	 til	

Danmark. I har et stop undervejs, inden I er 

fremme i Danmark i morgen. 

Dag 15. Ankomst Danmark

Forlængelse på Yandup Island, San Blas
3 dage

Foruden afslapning 
på stranden får I 
chancen for at 
møde Kuna-folket
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YANDUP ISLAND

Yandup Island er en lille familie- 
ejet ø i San Blas-arkipelaget, om-
ringet af krystalklart vand, koral-
rev og havudsigt i alle retninger. 
Øen råder over bare seks bunga-
lows samt en restaurant og ikke 
meget andet. 

Dagene går med snorkling, kano-
sejlads, besøg ved de nærliggende 
kuna-samfund og med spæn-
dende naturoplevelser i selskab 
med de lokale.

Kuna-folket, der lever på San Blas-øerne, har deres egne love, kultur og sprog, og selv om øerne officielt er en del af Panama, lever Kuna-folket langt hen ad 
vejen på deres helt egen måde. 
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