
	  
Praktische	  informatie	  
	  
Internationaal	  vervoer	  naar	  de	  bestemming	  (Panama	  City,	  Panama)	  
De	  reis	  in	  Panama	  begint	  op	  17	  januari	  in	  de	  avond.	  Zorg	  ervoor	  dat	  je	  op	  tijd	  aanwezig	  bent,	  want	  
we	  vliegen	  de	  volgende	  ochtend	  al	  vroeg	  door	  naar	  David.	  Wij	  assisteren	  je	  graag	  bij	  het	  boeken	  van	  
de	  juiste	  vlucht.	  	  
	  
Reisdocumenten	  	  
Voor	  deze	  reis	  heb	  je	  een	  paspoort	  	  nodig	  dat	  minimaal	  	  nog	  6	  maanden	  geldig	  moet	  zijn	  na	  
terugkomst	  van	  de	  reis.	  Je	  hoeft	  van	  te	  voren	  geen	  visum	  aan	  te	  vragen;	  dat	  krijg	  je	  op	  het	  vliegveld	  
als	  stempel	  in	  je	  paspoort.	  Het	  is	  officieel	  ook	  verplicht	  dat	  je	  een	  vliegticket	  kan	  overhandigen	  voor	  
je	  vertrek	  uit	  Panama,	  een	  minimaal	  geldbedrag	  of	  een	  credit	  card.	  	  
	  
Daarnaast	  is	  het	  verstandig	  om	  een	  (digitale)	  kopie	  van	  je	  paspoort	  mee	  te	  nemen	  voor	  het	  geval	  dat	  
er	  iets	  met	  je	  paspoort	  gebeurt.	  
	  
Praktisch	  
De	  ervaring	  leert	  dat	  plannen	  in	  landen	  als	  Panama	  onderhevig	  zijn	  aan	  verandering.	  Flexibiliteit	  is	  
essentieel,	  vooral	  op	  het	  platteland.	  Ook	  het	  andere	  klimaat	  en	  de	  andere	  eetgewoonten	  kunnen	  om	  
aanpassing	  vragen.	  Je	  maakt	  een	  rondreis	  door	  deels	  betrekkelijk	  vochtige	  en	  deels	  bergachtige	  
gebieden.	  De	  dagen	  kunnen	  lang	  zijn,	  want	  we	  willen	  je	  zo	  veel	  mogelijk	  laten	  zien.	  Wees	  bereid	  te	  
lopen;	  een	  goede	  conditie	  is	  een	  	  vereiste	  voor	  een	  avontuurlijke	  reis	  door	  deze	  regio.	  
	  
Accommodatie	  
Tijdens	  deze	  reis	  verblijven	  we	  in	  verschillende	  soorten	  hotels	  -‐	  van	  eenvoudige	  accommodatie	  in	  
Volcan	  tot	  een	  luxer	  verblijf	  in	  Finca	  Lérida	  -‐.	  Je	  wordt	  ingedeeld	  op	  een	  tweepersoonskamer.	  Je	  kunt	  
er	  voor	  kiezen	  op	  een	  eenpersoonskamer	  te	  slapen	  (indien	  er	  voldoende	  kamers	  beschikbaar	  zijn).	  
Daarvoor	  betaal	  je	  dan	  de	  eenpersoonskamertoeslag	  zoals	  vermeld	  in	  de	  reissom.	  In	  Finca	  Lérida	  
slapen	  we	  op	  de	  plantage	  zelf.	  Omdat	  hier	  maar	  enkele	  kamers	  in	  het	  huis	  beschikbaar	  zijn,	  zullen	  we	  
kamers	  moeten	  delen	  (3	  personen	  per	  kamer).	  
	  
Weer	  
Panama	  is	  een	  tropisch	  land.	  Doordat	  Panama	  dicht	  bij	  de	  evenaar	  ligt,	  zijn	  er	  maar	  twee	  seizoenen.	  
Het	  droge	  seizoen,	  van	  januari	  tot	  half	  april,	  en	  het	  regenseizoen	  van	  half	  april	  tot	  en	  met	  december.	  
Aan	  de	  noordkant	  valt	  twee	  keer	  zoveel	  regen	  als	  in	  het	  zuiden.	  Het	  regent	  niet	  constant,	  maar	  er	  
vallen	  korte,	  hevige	  buien,	  die	  vaak	  gepaard	  gaan	  met	  een	  stevige	  storm.	  Voor	  de	  temperatuur	  
maakt	  de	  wisseling	  van	  de	  seizoenen	  weinig	  verschil.	  De	  temperatuur	  is	  het	  hele	  jaar	  door	  tussen	  de	  
21°	  en	  35°	  in	  het	  laagland	  en	  tussen	  de	  10°	  en	  18°	  in	  de	  bergen.	  
	  
Geld	  
In	  Panama	  wordt	  betaald	  met	  de	  US	  dollar:	  	  De	  munteenheid	  in	  Panama	  is	  de	  Balboa.	  De	  volgende	  
munten	  worden	  gebruikt:	  1,	  5,	  10,	  25	  en	  50	  centime.	  Als	  papiergeld	  wordt	  de	  Amerikaanse	  dollar	  
gebruikt.	  De	  waarde	  van	  de	  munt	  is	  al	  sinds	  de	  introductie	  vastgekoppeld	  aan	  de	  Amerikaanse	  dollar,	  
waarbij	  één	  balboa	  gelijk	  is	  aan	  één	  dollar.	  
	  
Je	  kunt	  op	  veel	  plaatsen	  pinnen.	  Daarnaast	  kun	  je	  (als	  back-‐up)	  wat	  cash	  dollars	  of	  euro's	  meenemen.	  
Let	  wel:	  de	  euro	  kun	  je	  alleen	  inwisselen	  in	  Panama	  City	  en	  dan	  nog	  tegen	  een	  ongunstige	  koers.	  Bij	  
aankomst	  balboa's	  pinnen	  blijft	  het	  beste	  advies.	  In	  Panama	  worden	  biljetten	  van	  50	  en	  100	  dollar	  
moeilijk	  geaccepteerd,	  neem	  dus	  vooral	  ook	  lagere	  coupures	  mee.	  Het	  is	  belangrijk	  dat	  je	  geen	  
beschadigde	  of	  beschreven	  bankbiljetten	  meeneemt,	  want	  deze	  worden	  niet	  geaccepteerd	  bij	  het	  



wisselen.	  Betalen	  met	  een	  creditcard	  (bijv.	  Visa	  en	  Mastercard)	  kan	  in	  hotels	  en	  de	  grotere	  
restaurants,	  in	  kleinere	  gelegenheden	  meestal	  niet.	  
	  
Tips	  en	  fooien	  
Het	  geven	  van	  fooien	  is	  gebruikelijk	  in	  Panama,	  sinds	  er	  geen	  bedieningsgeld	  gerekend	  wordt.	  
Bovendien	  verdienen	  werknemers	  in	  hotels	  en	  restaurants	  weinig.	  In	  restaurants	  wordt	  over	  het	  
algemeen	  een	  fooi	  van	  15%	  van	  de	  rekening	  gegeven.	  Kamermeisjes	  in	  hotels,	  waar	  u	  langer	  verblijft,	  
verwachten	  meestal	  een	  halve	  euro	  per	  persoon	  per	  dag.	  Voor	  parkeerwachters,	  toiletdames	  en	  
taxichauffeurs	  geldt	  een	  kleine	  fooi.	  
	  
Tijdsverschil	  
Tijdens	  onze	  zomertijd	  is	  het	  in	  Panama	  7	  uur	  vroeger.	  
Tijdens	  onze	  wintertijd	  is	  het	  in	  Panama	  6	  uur	  vroeger.	  
	  
Gezondheid	  /	  vaccinaties	  
Voor	  vragen	  over	  vaccinaties	  verwijst	  Origin	  Trips	  je	  naar	  de	  verantwoordelijke	  instanties	  als	  de	  GGD,	  
je	  eigen	  huisarts,	  	  Travel	  Doctor	  of	  de	  Tropenzorg.	  Wij	  raden	  je	  aan	  een	  kleine	  huisapotheek	  mee	  te	  
nemen	  met	  bijvoorbeeld	  de	  volgende	  middelen:	  anti-‐diarreemiddel	  (Immodium/Norit),	  pleisters,	  
zonnebrandcrème,	  muggenolie/DEET,	  ORS	  (tegen	  uitdroging)	  en	  lenzenvloeistof.	  
	  
Bovenstaande	  lijst	  is	  niet	  volledig	  en	  je	  bent	  zelf	  verantwoordelijk	  voor	  wat	  je	  allemaal	  mee	  neemt.	  
	  
Elektriciteit	  
In	  Panama	  is	  het	  voltage	  110	  en	  in	  de	  meeste	  hotels	  kun	  je	  accu’s	  en	  batterijen	  zonder	  grote	  
problemen	  opladen,	  maar	  daar	  is	  wel	  een	  zgn.	  “wereldstekker”	  voor	  nodig	  met	  twee	  platte	  polen,	  
zoals	  ook	  in	  de	  Verenigde	  Staten	  wordt	  gebruikt.	  	  	  
	  
Je	  hebt	  dus	  een	  verloopstekker	  nodig	  indien	  je	  apparaten	  van	  thuis	  wilt	  gebruiken	  (bijvoorbeeld	  een	  
mobiele	  telefoon	  en/of	  camera).	  	  
	  
Wat	  neem	  je	  verder	  mee:	  	  
Geld,	  bankpas	  en	  eventueel	  creditcard,	  fotokopie	  van	  je	  paspoort	  (in	  geval	  van	  verlies	  of	  diefstal),	  
telefoonnummer	  SOS	  centrale,	  telefoonnummer	  van	  je	  bank/creditcardinstelling	  om	  bij	  
verlies/diefstal	  je	  bankpas/creditcard	  te	  kunnen	  blokkeren,	  kopiepolis	  van	  je	  reisverzekering,	  indien	  
nodig	  een	  kopie	  van	  je	  medisch	  paspoort	  (evt.	  aangevuld	  met	  de	  Latijnse	  benamingen	  van	  je	  
medicijnen).	  Vergeet	  de	  pincode,	  ook	  van	  je	  creditcard,	  niet!	  
	  
Inschrijving	  
Je	  kunt	  je	  inschrijven	  door	  een	  mail	  te	  sturen	  naar	  deirdre@origintrips.nl.	  Wij	  zullen	  je	  een	  
inschrijfformulier	  doen	  toekomen.	  Als	  je	  je	  met	  het	  inschrijfformulier	  hebt	  aangemeld,	  ontvang	  je	  
van	  ons	  een	  boekingsbevestiging,	  een	  factuur	  waarop	  staat	  gespecificeerd	  hoe	  je	  de	  betaling	  kunt	  
verrichten	  en	  een	  toelichting	  op	  de	  visumprocedure	  (indien	  van	  toepassing).	  
	  
Betalingsvoorwaarden	  
Een	  aanbetaling	  is	  vereist	  om	  je	  plaats	  te	  reserveren.	  	  Om	  de	  unieke	  kansen	  zo	  goed	  mogelijk	  te	  
benutten,	  reizen	  we	  met	  een	  kleine	  groep.	  Bij	  boeking	  dient	  de	  reiziger	  50%	  van	  de	  reissom	  aan	  te	  
betalen.	  	  Aanbetalingen	  kunnen	  worden	  gerestitueerd	  onder	  bepaalde	  voorwaarden.	  Zie	  hiervoor	  de	  
reisvoorwaarden.	  	  
	  
Doorgaan	  van	  de	  reis	  
De	  reis	  gaat	  bij	  het	  genoemde	  minimum	  aantal	  deelnemers	  door.	  Uiterlijk	  3	  maanden	  voor	  vertrek	  
zal	  Origin	  Trips	  geboekte	  reizigers	  berichten	  indien	  een	  reis	  niet	  door	  kan	  gaan,	  vanwege	  het	  niet	  



bereiken	  van	  het	  minimum	  aantal	  deelnemers.	  	  Indien	  de	  reis	  onverhoopt	  niet	  mocht	  doorgaan,	  
krijgt	  u	  de	  betaalde	  kosten	  voor	  de	  reissom	  terug.	  
	  
Uiteraard	  gaat	  de	  reis	  naar	  Panama	  door!	  
	  
Aansprakelijkheid	  
Origin	  Trips	  kan	  niet	  aansprakelijk	  worden	  gesteld	  voor	  ziekte,	  schade	  of	  verlies.	  Deelnemers	  aan	  de	  
reis	  worden	  verplicht	  hun	  eigen	  reisverzekering	  af	  te	  sluiten.	  Origin	  Trips	  is	  gerechtigd	  een	  persoon	  te	  
weigeren	  voor	  deelname	  aan	  de	  reis.	  Er	  zullen	  geen	  restituties	  gedaan	  worden	  voor	  onbenutte	  delen	  
van	  de	  reis.	  
	  
Vragen?	  
Voor	  meer	  informatie	  kun	  je	  contact	  opnemen	  met	  Origin	  Trips	  op	  telefoonnummer	  06	  41	  81	  33	  55	  
of	  een	  mail	  sturen	  naar	  deirdre@origintrips.nl.	  	  
	  
	  
	  
	  


