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Monteverden pilvimetsä ja violettisapelikolibri. Yläkuvassa kuvaajan olan yli kurkkii tummamölyapina. 

 

COSTA RICAN LUONTOA JA NAAPUREIDEN  KULTTUURIA 
 

Costa Rica on luontokuvaajan paratiisi. Sen pinta-alasta on suojeltuna suurempi osuus 
kuin minkään muun valtion alueesta. Neljännes maan pinta-alasta on luonnonpuistoja ja 
suojelualueita. Eläimiä ja kasvejakin maasta löytyy enemmän kuin mistään muualta pinta-
alaan verrattuna. Costa Rican luontoelämysten vastapainoksi löytyivät kulttuurikohteet 
naapurimaista Nicaraguasta ja Panamasta.                                                 TAMMIKUU  2009 

 

A l u k s i   k u i t e n k i n  Y h d y s v a l t o i h i n 
 
Alku ei lähtenyt ihan suunnitelmien mukaan. Finnairin lennon aikataulun mukainen välilasku Ka-
nadan Halifaxiin ei onnistunut lumimyrskyn vuoksi ja jouduttiin USAn Bangoriin Mainessa. Kun 
vaihtomiehistö puuttui, ei matkaa voitu jatkaa ennen seuraavaa päivää. Ongelmaksi muodostui 
Yhdysvaltojen byrokratia. Maa oli juuri keksinyt sähköisen viisumin, jota ilman emme olisi heidän 
tulkintansa mukaan saaneet astua edes transithalliin, vaan yö olisi nukuttava koneessa. Meni yli 
kuusi tuntia, ennen kuin jenkkiviranomaiset tajusivat tilanteen ja viimein päästiin tiukan tullitarkas-
tuksen jälkeen maahan ja yöksi hotelliin. Näin vietimme ensimmäisen yön 50˚C suunniteltua kyl-
memmissä olosuhteissa. Uusiin passeihinkin tuli ensimmäinen leima viimeisiään vetävältä Bush 
II:n Yhdysvalloilta, jota pystyimme välttämään lähes täydet 8 vuotta. Media tosin hehkutti jo alka-
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vaa Obaman toiveiden täyttämää kautta. Maastalähtötarkastus seuraavana aamuna oli vielä tulo-
tarkastustakin mielettömämpi. Mieleen palautui Ceaușescun ajan Romania. 
 

  
Bangorin lentoasema ja sen tulohalli.  
 

P a n a m a n   k a u t t a   C o s t a   R i c a a n 
 
Kun viimein pääsimme koneeseen, matka jatkui Panaman pääkaupunkiin, josta jatkolennolla 
Copa Airlanesilla Costa Rican pääkaupunkiin San Joseen. Ohjelmassa sitä ennen ollut Poesin 
kansallispuisto jäi lentokoneen myöhästymisen vuoksi väliin. Pari päivää myöhemmin siellä sat-
tuneen 6.7 magnitudin maanjäristyksen jälkeen ei sinne tehtykään matkoja vähään aikaan. 
 

            
 

Pääkaupunki San Josella ei ole paljoa tarjottavaa turistille. Se saikin toimia vain yhtenä maja-
paikkana ennen bussi- ja venematkaa Karibianmeren rannikolle Tortugueron kansallispuiston 
sademetsään.  
 

  
San Joseen tultiin illan jo pimettyä valaistun Iglesia de Nuestra Señora de la Mercedin sivuitse ja lähdettiin aamu-
varhaisella, jolloin vasta siivouspartio oli hereillä. 
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Braulio Carrillon kansallispuiston pilvisademetsää. 
 
Pääkaupungista suuntasimme pohjoiseen, San Josen provinssista Limónin provinssiin. Ohjel-
massa oli aamiainen ja luontokävely Braulio Carrillon kansallispuistossa. Emme tietenkään 
saaneet kovin perusteellista kuvaa tästä keskisen Costa Rican laajimmasta kansallispuistosta, 
sillä matkamme jatkui itään kohti Karibianmeren rantaa. Matkan varrella pysähdyimme Del Mon-
ten banaanipakkaamossa Siquirresin kantonipääkaupungin laidalla. 
 

   
Ananasta Herediassa ja banaania Limónissa, jossa myös ylikansalliset hedelmäjätit toimivat Siquirresin lähellä. 
 

  
Del Monten banaanipakkaamo ja lähistön Chiquita tuovat mieleen alueesta käytetyn nimityksen banaanitasavallat. 
 
Caño Blancon satamasta jatkoimme veneellä Tortugueron kanavaa Tortugueron kansallispuis-
tossa olevaan majapaikkaamme Mawamba Lodgeen. 
 

T o r t u g u e r o n   k a n s a l l i s p u i s t o 
 
Ensimmäinen varsinainen kohde oli Tortugueron kansallispuisto Karibianmeren rannalla. Se 
on maan tärkein merikilpikonnien muninta-alue, mistä se on saanut nimensäkin. Se on myös 
maan suosituimpia kansallispuistoja, vaikka sinne pääseekin vain veneellä tai lentokoneella. 
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Kansallispuistoon johtaa Tortugueron kanava. Kanavan varren vesilinnuista tässä isojalat, oliivimerimetso ja lumi-
haikarat. 

     
 

  
Kahden yön majapaikkanamme oli Mawamba Lodge Tortugueron kansallispuistossa. 
 

     
Postman Butterfly (vaikkapa itellaperhonen), punasilmälehtisammakko ja iguaani sekä linnuista teräspääsky, rus-
konokkatukaani, kastanjakultapyrstö sekä ruostepyrstökolibri lähiluonnossa. 
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Tortugueron kylä on kansallispuistoon suuntautuvien retkien lähtöpiste. 
 

     
Viinikyyhky, kesätangara ja pitkäpyrstöturpiaalinaaras ovat kylän lintuasukkeja. 
 

     
Kansallispuisto, kylä ja lodgekin rajoittuvat Karibianmereen, jonka rantahietikot täällä ovat tärkeä kilpikonnien hau-
tomisympäristö. Nyt ei ollut kuitenkaan niiden hautomisaika. 
 

    
Sademetsän serkkuja ovat kapusiinit, hämähäkkiapinat ja tummamölyapinat… 
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…ja ehkäpä joillekin sierain- ja hallavalaiskiainenkin. 

   
Kansallispuiston tärkeitä kulkureittejä ovat risteilevät kanavat. 

   
Sen sademetsässä matelevat niin vihreä kuin juovikaskin basiliski sekä keskiamerikan ameiva ja musta jokikilpikon-
na. 
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Isoviherkalastaja, isotiikerihaikarapari, sinihaikara ja amerikankäärmekaula kanavan varren sademetsässä, 

  
 

   
samoin jalohaikara, ruuhinokka, amerikankyyryhaikara ja amerikanjassana. Amerikanharmaahaikara ja silkkihaikara 
jo kanavasataman läheisellä hiekkarannalla. 
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Kansallispuistosta palattiin sadesäässä Tortugueron kanavaa lähtösatama Caño Blancoon. 
 
Matka jatkui bussilla nyt länteen, aluksi samaa reittiä kuin mennessäkin. Ajoimme Siquirresin ja 
Guapilesin kaupunkien kautta lounaalle jo menomatkalta tuttuun Rio Danta -ravintolaan Braulio 
Carrillon kansallispuiston laidalla. Sää jatkui sateisena. Täältä käännyimme luoteeseen Heredian 
provinssiin. Maakunnan ainoa kuvaustauko oli ananasviljelmillä kantonipääkaupunki Puerto Viejo 
de Sarapiquín jälkeen (kuva ylempänä). 
 

  
Hautausmaa Siquirresissa ja mennen tullen tuttu Restaurante Rio Danta Guapilesin länsipuolella Braulio Carrillon 
kansallispuiston laidalla. 
 

  
Limónin ja Heredian provinssien rajajoki Chirripó ja kantonipääkaupunki Puerto Viejo de Sarapiquí jälkimmäisessä. 
 
Heredian jälkeen oli vuorossa Alajuelan provinssi, jonka vulkaanisissa maisemissa tulisimme 
viettämään seuraavat päivät. Aguas Zarcasin risteyskaupungin jälkeen pidimme virkistys- ja os-
tostauon Muellessa. Seuraa taukopaikalla piti myös komea iguaanilisko. Vielä La Fortunan kau-
pungin läpiajo ja olimme majapaikassamme hotelli Arenal Springsissä. Heti huoneen terassilta 
avautui laaja lintumaailma. 
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Aguas Zarcasin risteyskaupungin jälkeen veti taukopaikalla kameroiden objektiiveja puoleensa komea iguaani. 
 

V o l c á n  A r e n a l i n   k a n s a l l i s p u i s t o 

Kohteemme Arenalin kansallispuisto on muodostunut samannimisten tulivuoren ja järven ym-
pärille. Tulivuori on maailman aktiivisimpia ja sen rinteillä valuu laavaa kaiken aikaa. Sinne tehtä-
villä retkillä on myös vaaratekijöitä ja onnettomuuksia on sattunut. Arenal-järvi taas on Costa Ri-
can suurin järvi. 

Ennen tulivuorialueelle lähtöä illan ja aamun nähtävyyksistä vastasivat pihapiirissä asustelevat 
monet linnut. 

    
Arenalin kansallispuiston ja majapaikkamme lintuja; valkokulmatikka, viherkardinaali, epolettiaratti, sitruunamarjukka,  
 

   
jukataninkaklattaja, isomesitangara ja punaperäkasikki. 
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Näköalapaikalle sademetsän ylle noustiin 
näköalahissillä. Parque Nacional Volcán 
Arenalin pääkohde on Arenalin toimiva tuli-
vuori seuranaan samanniminen järvi. Vuo-
den 1992 tulivuorenpurkauksen aiheuttama 
laavakenttä toi mieleen kuumaiseman. Alu-
een runsaaseen kasvillisuuteen tutustuim-
me sademetsäkävelyllä. Eläinkuntaa edus-
tivat lintujen lisäksi myös koatit (nenäkar-
hut) ja pienet myrkkykäärmeet.  

 
 

   
Arenalin kaimat tulivuori ja järvi. 

   
Sademetsää ylhäältä ja vuoden 1992 tulivuorenpurkauksen laavakenttää. 
 

     
Sademetsän kasvillisuutta saniaisista mimosaan. 
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Maaorkidean ja puusaniaisenkin kotipaikka on Volcán Arenalin kansallispuisto. 
 

  
Valkokuonokoati ja kyyn pikkuserkku Arenalin kansallispuistossa. 

Arenalin alueen turistikeskus on La Fortunan kaupunki monipuolisine palveluineen. Kuumien läh-
teiden ansiosta siellä on myös kylpylätoimintaa. Costaricalaisen lounaan söimme La Choza de 
Laurel-ravintolassa, jonka tarjoilijatkin olivat pukeutuneen kansallisasuun. Iltauinnilla kävimme 
The Springs Resort and Spa -kylpylässä. 

   
La Fortunan keskuspuisto ja kirkko, paikallisruokaa tarjoavan La Choza de Laurel -ravintolan tarjoilija ja The Springs 
Resort and Spa -kylpylä   

Viimeinen kuvaustauko pidettiin Arenal -järvellä ennen kuin matka jatkui seuraavaan kohtee-
seemme Monteverdeen. Matkalla pysähdyimme parissa Guanacasten provinssin kantonipää-
kaupungissa. Tilaranissa nautimme lounaan ja täydensimme varastojamme supermarketissa. 
Cañasissa yhdyimme Pan-American Highwayhin, jolta kuitenkin jouduimme pian kääntymään 
huonokuntoiselle pikkutielle. Santa Elenan kylän jälkeen tulimme majapaikkaamme Hotel Fonda 
Velaan Monteverdeen, joka on jo Puntarenasin provinssia. 
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Tilaranin ja Cañasin kantonien pääkaupungit Guanacasten provinssissa. 

M o n t e v e r d e n    p i l v i m e t s ä 

Saavuimme Fonda Viela -hotelliimme iltapäivällä. Pitkää aikaa emme huoneessamme viihtyneet, 
sillä majapaikkamme pihapiiri vilisi lintuja ja muuta elämää.  
 

   
Sitruunamarjukka, eteläamerikansirkku, ruskonärhi, sinipäämomotit, pilvimetsärastas ja keskiamerikanorava olivat 
hotellinaapureitamme Monteverdessä. 

   
                                                         

   
Pilvimetsään tutustutaan yläkantista riippusilloilla kävellen. 
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Monteverden pilvimetsä on yksityinen luonnonsuojelualue, jolla elää yli 400 lintulajia ja lukuisia 
muitakin eläimiä sekä tuhansia kasvilajeja. Sen linnuista etsityin on kaunis ketsaali, jonka kyllä 
näimme ja kuvasinkin, mutta se jäi valitettavasti tunnistekuvaksi, sillä lintu ei jäänyt odottamaan 
parempaa tarkennusta. Kolibripuistossa sen sijaan sai kuvattua lukuisia eri kolibrilajeja. Pilvimet-
sässä vaelsimme riippusiltoja pitkin ja lopuksi kävimme lepakkonäyttelyssä. 
 

   
Itse pilvimetsässä ei lintuja paljoa näkynyt, kukkia ja muita kasveja sitäkin enemmän. Ketsaalin näkeminen oli hieno 
kokemus, vaikka emme näitä kuvia lähempää tuttavuutta sen kanssa onnistuneetkaan tekemään. 

  
Vihersäihkykolibri, purppurapilvikolibri, violettisapelikolibri, viherorvokkikolibri ja viherpilvikolibri Monteverden kolibri-
puistossa. 

   
 
Monteverden alueen turistikeskus on Santa Elenan kylä. Miellyttävä paikka seurata kylän elämää 
vaikka oluttuopin ääressä ja puun varjossa on Tree Housen terassi. Illan päätteeksi tutustuimme 
The Bat Junglen lepakoihin. 

Seuraavana päivänä matkamme jatkui Cañasin, Belemin ja Liberian kaupunkien kautta Tyynen-
meren rannalle. 
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Santa Elenan Tree House ja The Bat Junglen lepakoita. 

  
Guanacasten vuoristomaisemaa. Taukopaikalla tuli tervehtimään kauluspeukaloinen. 

   
Cañasin Ristorante la Pacificissa oli ruoka todistetusti tuoretta. 

P l a y a  F l a m i n g o  &  G u a n a c a s t e 

 

  
Hotelli Flamingo Beachin rantaa ja huoneen terassia. 
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Keski-Amerikan matkamme viimeinen tukikohta ennen Panamaa oli Hotelli Flamingo Beach Tyy-
nenvaltameren rannalla Playa Flamingossa Guanacastessa. Rantaelämän lisäksi sieltä tehtiin 
retkiä niin Guanacasten maakuntaan kuin naapurimaa Nicaraguaankin. 

  
Playa Flamingon lintuja, pikkutöyhtöharakka ja pitkäpyrstöturpiaalipari... 

   
... viitaraitatikka, idänlehtoturpiaalinaaras ja pilkkasiipikyyhky... 

   
...mustakondori tarkkailee kaikkea. Matelijoita edustaa iguaani puussa ja nisäkkäitä keskiamerikanorava, joka yrittää 
olla lintuna langalla. 

Santa Cruzin retken ensimmäinen pysähdys oli savenvalajien kylässä Guaitilissa. Santa Cruz on 
Guanacasten toiseksi suurin kaupunki ja tunnetaan kansanperinteen keskuksena. Sen keskus-
tassa tutustuttiin uuteen keskuspuistoon monine veistoksineen, moderniin kirkkoon vanhoine ja 
uusine kellotorneineen sekä kaupungin markkinoihin. 



 16

  
Perinteisen saviastian teossa Guaitilin kylässä ei käytetä dreijaa. 

  
Santa Cruzin keskustaa. 

  
Santa Cruzin Iglesia-Santo Cristo de Esquipulas ja sen vanha ja uusi kellotorni. 

  
Santa Cruzin äiti Bernabela Ramos nimikkokeskuspuistossaan. Kaupungintalo ei mielestäni kuulu arkkitehtuurin 
helmiin. 



 17

  
Tarjolla oli päähineitä ja kookosmaitoa. 

  
Guanacasten ilmatilaa valvoivat fregattilintu ja kuningastiira. 

Paluumatkalla San Josen lentokentälle ensimmäinen pysähdys oli Tempisque-joella, jossa tie 
ylittää sen leveän suiston.  

   
Valko-otsa-amatsoni Tempisque-joen rantapuussa ja harmaahaikara sen vedessä. 

Ravintolatauko pidettiin risteyksessä, jossa tulimme ykköstielle, joka on osa Etelä-Amerikan Tu-
limaahan johtavaa Pan-American Highwayta, täällä Carretera Panamericanaa. Taukopaikalla 
kävijöille pitivät seuraa arapapukaijat ja peurat. Myöhemmin lounastimme San Ramonissa, joka 
jo Alajuelan maakuntaa.  

Monelle Costa Rica on tunnetumpi kahvina kuin maana. Niinpä mekin pysähdyimme kahviviljel-
mälle kuvaustauolle vielä ennen tuloa San Josen lentokentälle, josta Copa Airlinesin lento vei 
meidät matkamme viimeiseen kohteeseen Panamaan. 
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Restaurante Mi Fincan puna- ja sinikelta-arat sekä peurat eivät ehkä ole aitoa wildlifea, mutta sympaattisia kuvaus-
kohteita silti. 

  
Pan-American Highwayn ruuhkaa San Ramonissa ja kahviviljelmä myöhemmin Alajuelassa. 

  
Vuorten suojaamalta San Josen lentokentältä matka jatkui Panamaan. 

P ä i v ä  N i c a r a g u a s s a 
 
Ensimmäinen retki Playa Flamingosta ennen Santa Cruzia ja tietenkin Panamaa tehtiin kuitenkin 
Nicaraguaan. Nicaraguan puolella rajakauppa kävi vilkkaana, mikä kertonee maiden hintatason 
erosta. Suuremmitta kaupoitta jatkoimme aamiaiselle Nicaracuajärven (eli Cocicolban) rannalle. 
Järvi on Titicacan jälkeen Latinalaisen Amerikan toiseksi suurin. Aamiaispaikkaamme näkyivät 
Ometepe-saaren molemmat tulivuoret Concepción ja Maderas. 
 
Ajoimme Rivasin maakuntapääkaupungin ja Catarinan turistikylän kautta sen laguunille (Laguna 
de Apoyo), joka on luonnonsuojelualue. Näköalatasanteelta näkyy koko laguuni, jolla on ikää   
23 000 vuotta. 
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                                   Rajakauppaa Peñas Blancasissa. 

 

  
Nicaraguajärven rantaa ja Concepcion-tulivuori sen Ometepe-saarella. 

    
Pan-American Highwayta matkattiin Nicaraguassakin, tässä Rivasissa ja sen departementissa. 

  
Portaat Catarinassa vievät Laguna de Apoyon näköalatasanteelle. 
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Apoyon laguuni tuo Catarinaan turisteja, mikä työllistää lapsityövoimaakin. 
 
Nicaraguan vanhin ja suurin kansallispuisto Parque Nacional Volcan Masaya käsittää basalttisen 
kraatterijärven, joka on edelleen aktiivinen. Viimeksi se oli purkautunut edellisenä vuonna 2008, 
ja purkautumisväli on yleensä 25 vuotta. Tulivuoren rinteellä on portaat ylös asti, joten kraatteri-
järven aktiivista toimintaa voi seurata yläilmoista. 
 

   
Masayan tulivuori on kooltaan massiivinen 6 x 11 kilometriä, ja sen reunat nousevat 300 metrin korkeuteen.  
 
Masaya on myös Nicaraguan neljänneksi suurin kaupunki. Kävimme mm. Mercadon käsityö-
markkinoilla, parilla keskeisellä aukiolla, joita molempia latinalaisamerikkalaiseen tapaan hallitsi-
vat kirkot. Lounaan nautimme elävän musiikin soidessa. 
 

  
Masayan keskeiset aukiot, Parque Central, kirkkonaan Parroquia Nuestra Señora de la Asunción ja Parque San 
Miguel kirkkonaan Iglesia San Miguel. 
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Käsityöläismarkkinat (Mercado de Artesanias de Masaya) avautuvat vanhan Mercadon muurien sisäpuolella. 

  
Masayan elämää kadulla ja ravintolassa. 
 

   
Sandinistien Nicaragua, Presidentti Daniel Ortega ja Ylös maailman köyhät -juliste sekä Somozan diktatuurin kaata-
neen sandinistivallankumouksen uhrien muistomerkki ja vapautusrintamalle (FSLN) nimen antaneen Augusto San-
dinon patsas Masayan keskuspuistossa. Vallankumouksen voitosta tuli käyntiaikaamme kuluneeksi 30 vuotta. 
 
Päätekohteemme Nicaraguassa oli maan kolmanneksi suurin kaupunki Granada, joka on Keski-
Amerikan parhaiten säilynyt kolonialistinen kaupunki. Sen keskustaan tutustuimme hevoskyydil-
lä. Hevoskärryillä liikkuivat monet paikallisetkin. Kävimme kuskin kanssa mm. kaupungin van-
himmalla rakennuksella ja espanjalaisten rakentamalla Fortaleza la Polvoran linnoituksella 
(1748), joka nykyään on museo.  Viimeinen käynti oli Doña Elba Cigarsin sikaritehtaalla, niitä kun 
näillä main on joka maassa. Granadankin sydän on keskuspuisto (Parque Central), jonka yhdellä 
laidalla, Katedraalinaukiolla (Plaza de la Catedral), on myös kaupungin katedraali ja piispanpa-
latsi. Aukio on yhteydessä Itsenäisyyden aukioon (Plaza de la Independencia). Aukioiden yhtey-
dessä on myös vossikka-asema. Tähän laajaan aukiokokonaisuuteen ehdimme tutustua vielä 
ennen paluuta Costa Rican Playa Flamingoon.  
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Granadan Keskuspuistoa hallinnoi katedraali omalta aukioltaan. Kolonialistista keskustaa sen ohittavalla kadulla. 
 

   
Kaupungin vanhin talo ja raunioitunut espanjalaisten sairaala. 
 

 
Espanjalaisten rakentama Pólvoran linnoitus. 
 

  
Linnoituksen puolustaja ja naapurinäkymää. 
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Doña Elban sikaritehdas, sikarinkäärijä ja ara-maskotti. 
 

  
Granadan turismia ja paikallisliikennettä hevoskyydillä. 

 
Lopuksi vielä Panamaan 

 
Pariksi viimeiseksi yöksi lensimme Panaman pääkaupunkiin Ciudad de Panamáan. 
 

          
                                                                                      Panamán torneja Casco Viejon vanhasta kaupungista. 
 
Hotellimme Crowne Plaza sijaitsi pääkaupunki Ciudad de Panamán eli Panama Cityn liikekes-
kustassa. Sen pääväylä on kaupungin tärkein ostoskatu Via España, jossa katseet kuitenkin van-
gitsivat värikkäiksi maalatut entiset jenkkikoulubussit. Tähän alueeseen tutustuimme jo saapu-
mispäivän iltana. Aikaa alueella kävelyyn ja kuvaamiseen oli myös molempina seuraavina päivi-
nä kunnes siirryimme lentokentälle. 
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Liikekeskustassa sijanneen hotellimme lähinaapuri oli pramea Iglesia del Carmen. 
 

  
Ostoskatu Via Españalla katseet keräsivät värikkäät jenkkibussit. 
 
Seuraava päivä meni kaupungin päänähtävyyksillä. Panama tunnetaan maailmalla ennen kaik-
kea kanavastaan, jonka jenkit rakensivat 1914 ja pitivät sitä omistuksessaan vuoteen 1999. Se 
on 82 kilometriä pitkä ja yhdistää Tyynenmeren ja Atlantin toisiinsa. Tutustuimme kanavan Mira-
floresin sulkuun ja sen yhteydessä olevaan kanavamuseoon.  
 

  
Panaman kanavan Mirafloresin sulku ja sen yhteydessä olevaa museota. 
 
Kanavan suulla on sen Tyynenmeren puoleinen satama Panamán Balboan kaupunginosassa. 
Kävimme myös Centro Artesanal de Balboan käsityöläiskeskuksessa. 
 
Panamán vanhakaupunki Casco Viejo ja etäämpänä oleva vanhempi Panamá Viejo muodosta-
vat yhdessä UNESCOn maailmanperintökohteen. Casco Viejo on kaupungin elävä keskus, jossa 
on niin presidentin palatsi kuin katedraalikin. Se on myös kaupungin turistikeskus ravintoloineen, 
kahviloineen ja turistimyymälöineen. Sen kaduilla on miellyttävää kävellä ja ihailla kauniita siirto-
maa-aikaisia rakennuksia. Osa rakennuksista odotti vielä saneerausta. 
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Panamán satama on Balboassa, mutta meidän kohteemme siellä oli käsityöläiskeskus. 
 

 
Panamahattu on suosittu tuliainen samannimisestä maasta (vaikka hattu onkin peräisin Ecuadorista). 
 
Casco Viejo 

    
Casco Viejon kolonialistista arkkitehtuuria ja Santo Domingon luostarin rauniot. 
 

    
Presidentinpalatsi ja katedraali Basílica Metropolitana de Santa María la Antigua. 
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Plaza de Francia, jonka portaiden johtamalta tasanteelta ylempänä (lipun vieressä) oleva kuva pilvenpiirtäjille otet-
tiin. Oikealla Plaza Simón Bolívar ja hänen muistomerkkinsä. Simón Bolívar oli venezuelalainen vallankumousjohta-
ja, jonka tavoitteena oli luoda Etelä-Amerikan yhdysvallat. Tavoite ei toteutunut, mutta sen seurauksena alueen maat 
itsenäistyivät Espanjasta. Hänen liberaalia periaatettaan kunnioitetaan edelleen alueen maissa. 
 

   
Plaza de Francian elämää, virvokemyyjä ja musiikillaan rahaa keräävät intiaanilapset. 
 
Matkan viimeisen päivän ohjelmallisen illallisen nautimme panamalaisessa Tinajas -ravintolassa, 
jossa meitä viihdytti toista tuntia kestänyt kansantanssiesitys. 
 

  
 

   
Kauniiden la Pollera de Gala -asuisten tanssijattarien vastapainona oli paholaisten tanssi. 
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Ravintola Tinajasin nimi tulee saviruukuista. Sen ruokalista on panamalainen ja ruokakulttuurin 
lisäksi ravintola vaalii myös paikallista folklorea. Tanssijoiden käyttämä la Pollera de Gala on pa-
namalainen kansallispuku, joka ravintolan kotisivun mukaan kuuluu maailman kauneimpiin. Sitä 
täydentävät kulta-, helmi- ja jalokivikoristelut. 
 
Seuraavana iltapäivänä alkoi paluulentomme Finnairin siivin Kanadan Halifaxin kautta Helsinkiin. 
Sekä lähtöpäivän aamupäivällä että edellisenä iltapäivänäkin ehdimme vielä tutustua Via Es-
pañan ympäristöön ennen matkaa Tocumenin lentokentälle historiallisen Panamá Viejon kautta.  
 

   
Vuonna 1519 perustettu Panamá Viejo oli ensimmäinen espanjalaisten tänne perustama siirtokunta. Seuraavalla 
vuosisadalla merirosvot polttivat sen ja kaupunki siirrettiin nykyisen Casco Viejon alueelle. Kuvassa restauroitu ka-
tedraalin kellotorni. Oikealla Tocumenin kansainvälinen lentoasema. 
 
 
Keski-Amerikan Costa Rica, Nicaragua ja Panama  1.- 16. 1. 2009 
Teksti ja kuvat: Sakari Niemi 
 


