
Westin resort.



Kostarika, která se nachází mezi

Panamou a Nikaraguou, znamená
v překladu „bohaté pobřeží“. Nenajdete

zde však ani zlato, ani drahé kameny. 

Pravý poklad skrývá v místní přírodě, v 

níž Kostarika hraje jednu z vůdčích rolí
na celém světě. 

Uvádí se, že podle počtu živočišných
a rostlinných druhů na jednotku území
nemá Kostarika na světě konkurenci. 

Kostarika má vše, co může cestovatel

chtít a právě proto je označována za 

nejkrásnější zemi na světě.  

Tento, jeden z posledních rájů na zemi 

je nazýván Švýcarskem Střední Ameriky.

Neskutečně krásná a bohatá příroda
s množstvím národních parků, vysoké
hory, tropické džungle, deštné, mlžné i

suché pralesy, dva oceány, krásné
vodopády a jezera, či stále činné sopky. 

To je jen malý výčet přírodního
bohatství této země.

Kostarika vás jednoduše uchvátí a po 

celou dobu vašeho pobytu vás bude

něčím překvapovat. 



Program

1.den          PRAHA – SAN JOSE                                      (večeře)                                      

Odlet skupiny z letiště Václava Havla Praha povede přes některé z 
Evropských měst (Amsterdam, Paříž, Frankfurt  atd.) do San Jose. Po 
příletu a odbavení transfer do hotelu Gran hotel Costa Rica 5* a ubytování.

Speciální atraktivní program (jízda lanovkou džunglí, adrenalin v podobě jízdy na zipline a raftingu na divoké řece, neskutečný relax v 

horkých sopečných pramenech, návštěva sopky Poas, národního parku Tortuguero, kávové a čokoládové plantáže a závěrečný pobyt 
v krásném resortu s programem All inclusive atd.), vysoká kvalita služeb, ubytování (kategorie 4-5*) a stravování.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Večeře a přenocování v hotelu.



2.den           SAN JOSE – POAS - DOCA (snídaně, oběd, večeře)

Po snídani v hotelu nás čekají dvě prohlídky. Nejprve vyrazíme k sopce Poas, kde pocítíte změnu teploty a cestou 
uvidíte změnu vegetace, dále kapradinové, květinové a jahodové farmy, které vytvářejí barevnou krajinu. 

Sopka Poas je jednou z nejpozoruhodnějších sopek v zemi s obrovským kráterem měřícím jeden kilometr v průměru a 
je 314 metrů hluboká. Křišťálově modré sirné bazény vás ohromí spolu s párou stoupající z různých sopečných otvorů. 
Poté ještě navštívíme krásnou lagunu Botos.

Národní park Poas Volcano

Sopka Poas stoupá do výše 2 708 metrů 
nad mořem a od roku 1989 se výrazně 
zvýšila emise plynů způsobujících jevy 
kyselého deště, které poškozují flóru v 
některých sektorech parku a okolní 
zemědělské plantáže. Hlavní kráter budeme 
moci navštívit pouze na 20 minut. Sopka 
vydává velké množství plynu a vodní páry z 
různých fumarol, které se nacházejí ve 
vnitřním kuželu kráteru.
Důležité: podle nových předpisů parku je 
nutné mít při vstupu identifikační doklad. 
Sopka má neustálou aktivitu, takže návštěva 
podléhá s omezením, nebo zrušení bez 
předchozího upozornění.



Poté se zastavíme u kávové plantáže třetí generace, v Doka. Zde bude oběd a poté prohlídka plantáží a výroby.

Regular Coffee tour

Plantáž Doka se nachází na úrodných svazích sopky Poás. Farma patří rodině Vargas Ruiz, průkopníkům ve výrobě 
nejlepší kostarické kávy již více než 70 let. Velká rozmanitost mikroklimatu a nadmořské výšky nabízejí ideální podmínky 
pro výrobu vysoce kvalitní kávy. Získáte zde rozsáhlé informace o výrobě, sklizni a pražení tohoto „zlatého moku“. Na 
konci prohlídky si budete moci jednotlivé druhy nejlepší kávy v Kostarice ochutnat a následně si koupit ty, které vám 
nejvíce chutnali. 



Po těchto prohlídkách se vrátíme do hotelu Gran hotel Costa Rica v San Jose.                                            Večeře v hotelu.



3.den           SAN JOSE – TORTUGUERO                                       (snídaně, oběd, večeře)

Po snídani v hotelu následuje transfer do říčního přístavu Cano Blanco, nebo Pavona Molo a odtud povede cesta lodí 
do národního parku Tortuguero. Po příjezdu následuje oběd a ubytování v Evergreen Lodge & Spa 4* (nebo podobném). 

Odpoledne prohlídka Tortuguera Village a vyhlídkových tras.
Tortuguero Village je klidné místo, zasazené do dlouhého úzkého pásu, kde nejezdí žádná auta, ani zde nejsou žádné 

široké ulice. Tortuguero Village je prakticky zasazen do přírody. Na jedné straně vesnice, řeky a vodní cesty, které lákají 
hluboko do džungle za dobrodružstvím a nádhernou přírodou a na druhé straně naleznete neprozkoumané karibské 
pláže.



4.den             NÁRODNÍ PARK TORTUGUERO                              (snídaně, oběd, večeře)

Po snídani v hotelu následuje pěší prohlídka národního parku Tortuguero – pěší procházka po stezkách parku.
Poté oběd v hotelu a odpoledne plavba po kanálu v národním parku.

Národní park Tortuguero

Tento park se nachází na severním karibském pobřeží Kostariky. Jedná se o třetí nejnavštěvovanější národní park v 
zemi, a to navzdory skutečnosti, že do této oblasti je možná doprava pouze letadlem nebo lodí. Park má neuvěřitelnou 
biologickou rozmanitost, s různými stanovišti, včetně deštných pralesů, močálů, pláží a lagun. Tortuguero je velmi vlhký, 
kde během roku naprší až 6400 mm. Jeho pláže jsou klíčovým hnízdištěm ohrožených mořských želv Green Turtles (v 

období od července do září.
Řeky v parku jsou mimo jiné domovem skupin kapustňáků, kajmanů a krokodýlů a v okolní džungli žijí mimo jiné 

jaguáři, opice, Basiliské ještěrky, jedovaté žáby, více než 375 druhů ptáků, včetně neskutečně zbarvených papoušků a 
mnoho dalších.

Nachází se zde více než 400 druhů stromů a asi 2200 druhů jiných rostlin.







Po prohlídce návrat do hotelu – večeře.

5.den           TORTUGUERO - ARENAL                                       (snídaně, oběd, večeře)

Po snídani v hotelu následuje transfer lodí do Cano Blanco, nebo Pavona Molo a poté transfer z Guapiles do Arenalu - se 

zastávkou na oběd. 

Po obědě odjezd do 
resortu Arenal Kioro

Suites resort & Spa

5* a ubytování.



Později odpoledne příjezd do resortu a ubytování. 
Večeře v resortu.



Sky Trek & Tram (Zip Line)

Canopy Tour s vysoce kvalitními kabely které jsou nataženy mezi horami a základnami.
Jízda na Sky Tram je v pomalém tempu, takže si můžete vychutnat výhledy, pozorovat změnu

vegetace, při změně nadmořské výšky a udělat si několik hezkých fotografií během této jízdy.
Tento výlet bude doprovázet, kromě českého průvodce i místní průvodce, který vám zodpoví

jakékoliv vaše dotazy.
Na vrcholu je k dispozici je prostorná vyhlídková terasa se židlemi a odtud máte okouzlující

výhledy po okolí: na sopku, jezero Arenal, okolní hory i na deštné pralesy.

6.den      ARENAL (snídaně, oběd, večeře)

Po snídani v hotelu následuje atraktivní dopolední
program – Sky Trek & Tram (Zip Line).





Odpoledne se vydáme na řeku Balsa, kde vás čeká neopakovatelný rafting po této divoké řece, v kouzelném prostředí.

Balsa River Rafting 

Polodenní dobrodružství na řece Balsa nabízí adrenalin. Jedná se o peřeje třídy II-III v oblasti Arenal. Po příjezdu 
budete informováni o řece, bezpečnostního vybavení a postupů, poté se vydáte na cestu dolů peřejemi. Během jízdy 
uvidíte mimo jiné některé opice, lenochody, tukany atd. Během přestávky si můžete zaplavat, ochutnat tropické ovoce a 
studené nápoje. Na závěr prohlídky si pochutnáte na typickém občerstvení. Co si vzít s sebou? plavky, opalovací krém, 
tričko, něco na převlečení a boty do vody (nebo sportovní sandály).



Oběd v průběhu tohoto adrenalinového výletu.
Poté návrat do resortu a volný čas na relax. Večeře v resortu.



7.den               Arenal (Rainforest Chocolate tour & Tabacon Hot Springs) (snídaně, oběd, večeře)

Po snídani v resortu odjezd na prohlídku čokoládové farmy „Rainforest Chocolate tour“. Tato prohlídka vám otevře 
dveře k jednomu z oblíbených jídel lidstva: k čokoládě, která patří mezi nejdůležitější produkty Mayské a aztécké kultury. 
Během prohlídky se dozvíte celý proces, kterým se kakaové ovoce přemění na čokoládu (sklizeň, fermentace, sušení 
atd.). Při prohlídce budete mít možnost ochutnat různé druhy čokolády, které se na místě připravují tradičním způsobem.



Tabacon Hot Springs

Horké prameny jsou považovány za přirozené vyjádření energie země. Tyto termální přírodní prameny, složené z 97% 
založené z deště a 3% magmatu. Dešťová voda vstupuje do země prasklinami na povrchu a poté se zahřívá magmatem 
nalezeným v zemském jádru. Jakmile se voda zahřeje, vystoupí na povrch a vezme s sebou minerály nalezené ve skalní 
vrstvě. Tabacon je zcela přírodní místo s pěti různými prameny a s teplotami od 25 do 40 stupňů Celsia. Voda protéká 
gravitací po celém objektu a vytváří přítokové bazény, vodopády a kaskády. Horké prameny poskytují mnoho výhod díky 
různým chemickým, fyzikálním a biologickým účinkům. Nejpozoruhodnější pocit pohody pocházející z uvolněného napětí 
a svalů.

Poté odjezd do Tabacon Hot Springs, kde zažijete neskutečný relax. Koupání v mnoha bazéncích s horkou, sopečnou 
vodou (různých teplot), v kouzelné tropické zahradě. Oběd a večeře bude pro vás připraveny přímo v tomto ráji.



Večeře v tomto kouzelném prostředí. Poté návrat do hotelu Arenal Kioro Suites & Spa 5* a přenocování.



8.den               Arenal – Playa Conchal (snídaně, po příjezdu do resortu All inclusive)

Po snídani v resortu odjezd do oblasti Playa Conchal, kde zakončíme naší akci pobytem v jednom z luxusních resortů, 
Westin Golf resort & Spa 5*, spadajícího do hotelového řetězce Marriot.

Zde vás po přihlášení čeká odpočinek u moře, s bohatým programem All inclusive.



9.den            WESTIN GOLF RESORT & SPA 5*           Playa Conchal

Relax a odpočinek v resortu                  



10. den           Playa Conchal – letiště Libérie                    (All inclusive do odhlášení z pokojů)

Snídani v resortu. V dopoledních hodinách odhlášení z pokojů a transfer na mezinárodní letiště v Libérii, odkud bude 

odlet domů.

11. den          AMSTERDAM - PRAHA    

Po příletu do Amsterdamu přestup na odlet do Prahy.  
Přílet na letiště Václava Havla je plánován v podvečer. *  změna programu vyhrazena. 



Pravděpodobné ubytování a 
kategorie:



Gran Hotel Costa Rica 5*

San Jose





Aninga Lodge & Spa 4*

Tortuguero





Arenal Kioro Suites & Spa  5*
Arenal





Westin Golf Resort & Spa 5*
Playa Conchal





Termíny podzim 2022 / jaro 2023

Cena zahrnuje: 
- leteckou přepravu s některou z
leteckých společností   (např. KLM )
- ubytování: 7 nocí v resortech/hotelech

kategorie 5* + 2 noci v džungli – lodge

kategorie 4* - nejvyšší kategorie   
- stravování:   plná penze + v
závěrečném resortu u moře All inclusive

- velice atraktivní program - dle itineráře
- veškeré vstupy – dle itineráře 
- veškeré transfery – dle itineráře 
- český průvodce po celou dobu akce (od

odletu z ČR do příletu) 

Cena nezahrnuje: 
- Cestovní pojištění a pojištění proti stornu

* zájezd není vhodný pro osoby s omezenou schopností pohybu

* velikost skupiny je omezena kapacitou poskytovaných služeb
*  Každá speciální akce se uskuteční při účasti minimálního počtu 10 osob



Další atraktivní exotické 
destinace, do kterých 
rovněž pořádáme naše 
zajímavé poznávací 
speciální a propagační 
akce.

a řada dalších destinací …

Vietnam                                     Keňa Seychely    Japonsko

Peru                                                                                                                         Jihoafrická republika

Mauricius Mexiko                                   Filipíny                                    Barma      Srí Lanka



Těšíme se na Vás

Všechny aktuální nabídky našich speciálních a propagačních akcí naleznete na:

www.objevteasii.cz (pro kontinent Asie)

www.objevtejizniameriku.cz (pro kontinent Střední a Jižní Amerika)

www.objevteafriku.cz (pro kontinent Afrika)

Resorty s akčními nabídkami naleznete na:
www.ckpremium/speciální nabídky

Veškeré další informace a nabídky naleznete na:

www.ckpremium.cz

http://www.objevteasii.cz/
http://www.objevtejizniameriku.cz/
http://www.objevteafriku.cz/
http://www.ckpremium.cz/exoticka-dovolena-specialni-akce-a-nabidky
http://www.ckpremium.cz/

