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Få platser kvar till Forwood/Teak Invest
Besöksresa Panama 8 februari 2015
Bäste ägare eller intressent,
Vi har fortfarande några få platser kvar på nästa års besöksresa till
Panama (8 februari 2015).
Panama är ett land med en enorm mångfald: vackra stränder, 7 st
indianstammar, regnskog, rikt djur och växtliv, storstadspuls, shopping,
kyrkor, skyskrapor och såklart Panamakanalen.
Under en dag besöker vi teakplanteringarna och anläggningarna i
Darien och övernattar på ett lokalt pensionat. Det blir gott om tid för
shopping till låg dollarkurs och en avkopplande avslutning på en mycket
bra all inclusive resort.
Du bor 3 nätter i regnskogs resorten Gamboa där du kan ta en intressant
båttur på Panama kanalen.
Detta ingår:
Flyg till Panama t/r med KLM 820 feb (hemma igen den 21/2)
Välj mellan utresa från Arlanda, Landvetter eller Kastrup.
3 övernattningar med frukost på centralt belägna trivsamma Hotel
El Panama (www.elpanama.com) 811 februari
1 natt med frukost på ett lokalt pensionat i Tortí belägen i Darien
regionen, 1112 februari
3 övernattningar med frukost på fantastiska
Gamboa Rainforest Resort vid sjön Gatun. Gamboa Resort
erbjuder möjlighet att med guide färdas på Panama kanalen och
ta del av Panamas fantastiska djur och växtliv
(www.gamboaresort.com), 1215 februari
5 nätter på Royal Decameron Golf Beach Resort & Villas. All
inclusive anläggning vid Stilla Havet i Costa Blanca, Farallon

(www.decameron.com), 1520 februari

Pris 22.500 kr för del i dubbelrum
och 28.500 för enkelrum.
Antalet platser är begränsat till max 30 personer och vi önskar såväl
förstagångsresenärer som våra återkommande resenärer välkomna.
Efterfrågan på platser brukar vara stor så vi rekommenderar Dig som
önskar delta att anmäla ditt intresse så snart som möjligt.

Så här anmäler du dig
Du anmäler Dig och betalar direkt till resebyrån Afro Caribbean i Stockholm.
Epost: pia@afrocaribbean.se
Tel: 0830 21 06 Pia
AFROCARIBBEAN TRAVEL
Resor till Afrika, Västindien, Central och Sydamerika
Webbsida: www.afrocaribbean.se
Telefon: +46 (0)830 21 03 / Fax: +46 (0)830 21 09
Adress: S:t Eriksplan 11, 113 20 Stockholm, Sweden
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