
           Fascinující  

 Kostarika  

  
 
Termíny naleznete u ceníků         (11dnů / 9 nocí) 
 

       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 – AMSTERDAM – SAN JOSE  
 
 Odlet skupiny z letiště Václava Havla Praha povede přes Amsterdam do San Jose. 
Po příletu a odbavení transfer do hotelu v centru města a ubytování. 
 

   
 
Večeře a přenocování v hotelu Crowne Plaza Cordobici 5*. 

 

 

2.den     SAN JOSE – TORTUGUERO  

   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 hotelu Aninga & 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. 



  
 

   

 

 

3.den       NÁRODNÍ PARK TORTUGUERO 

   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. 

 

Po prohlídce návrat do hotelu – večeře. 

 

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. 

   

 

   

   



   

    

 

 

 

4.den        TORTUGUERO  -  ARENAL  

   Po snídani v hotelu následuje transfer lodí do Cano Blanco, nebo Pavona Molo a po 

obědě v místní restauraci transfer z Guapiles do Arenalu. 

  Po příjezdu do hotelu Arenal Kioro Suitess 4*+ (nebo podobném) ubytování a volno. 

Večeře v hotelu. 

                          

 

5.den         ARENAL 

   Po snídani v hotelu následuje dopolední program – Sky Trek & Tram. 

 

Sky Trek & Tram 

    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, jezera Arenal, okolní hory i na deštné pralesy. 



 

  

    

  
 

Národní park Arenal 

   Před aktivním období roku 1968, opulentní baldachýn vegetace se vztahoval na 

Arenal Volcano. 

   Lidé, kteří vylezli na vrchol Arenal viděli, že uvnitř kráteru byly velké stromy a v noci 

spali na místech, kde bylo v důsledku malých parních výduchů nějaké teplo. Právě teď 

se zelené plochy nacházejí na východní straně hory a další drobné zelené části lze 

vidět jak na severu, tak i na jihu od sopky. Užijte si nejvíce nevšedních výhledů na 

Arenal Volcano. 



   

  Po návratu do hotelu Arenal Kioro Suites 4*+.  Zbytek dne volno a večeře v hotelu. 

 

 

6.den       ARENAL   

   Po snídani v hotelu a poté volno. Relax - vychutnejte si hotelové zázemí, různé 

přírodní horké bazénky a další. 

   

Cca v 17 hod. transfer do Tabacon Hot Springs, kde si můžete užít relax při koupání 

v horkých sopečných pramenech – neskutečný relax. 

     

Po relaxu vás čeká večeře v restauraci Ave del Paraiso, v Tabacon Hot Springs a poté 

návrat do hotelu Kioro Arenal. 

 

 



 

7.den        ARENAL  -  MANUEL ANTONIO 

   Po snídani v hotelu následuje transfer z Arenalu do národního parku Manuel Antonio. 

   Oběd v místní restauraci. 

Po příjezdu do resortu El Parador 5* (nebo podobném) ubytování.  Večeře v hotelu. 

 

 

8.den        MANUEL ANTONIO  

Po snídani v hotelu odjezd na velice atraktivní rafting na řeku Savergree a následný 

sjezd po řece kouzelným prostředím se zastávkami. 

 

Savegre River Rafting III 

   Řeka Savegre poskytuje peřeje třídy II, III a IV, které jsou zvládnutelné v pevných 

člunech, do kterých se pohodlně vejde 2-6 osob. 

   Průvodci se zastaví na známých místech na koupání, u úchvatných vodopádů, a 

v případě odpočinku od pádlování budete mít čas, aby jste viděli volně žijící živočichy 

podél této krásné řeky. Na většině cesty, bude možné pozorovat orlovce říčního, 

tukany, papoušky, ledňáčky, kormorány a mnoho dalších druhů této chráněné oblasti 

tropického deštného pralesa. 

 

 

  



  

   Po výletu po řece (13 mil) sejdeme po cestě do vesničky "Silencio", kde na Vás čeká 

horký polední "Tico Style" a místní občerstvení.  
Poté návrat do resortu a volno. Večeře v resortu. 

 

 

9.den        NÁRODNÍ PARK MANUEL ANTONIO 

   Po snídani v hotelu navštívíme národní park Manuel Antonio. 

Národní park Manuel Antonio 

    Po přírodních stezkách v parku se dostanete do nitra lesa, kde je hezké pozorovat 

rozmanitost rostlin a živočichů, včetně Kapucínských opic, medvědů mývalů, mnoha 

druhů hlodavců a ptáků. V průběhu této prohlídky se na chvilku zastavíme, aby se mohli 

vykoupat v teplých vodách Pacifiku. 

   Vstupné do parku hotelu. Zde můžete vidět různé druhy fauny a flóry, které se 

nacházejí na cca  2 ½ hodinové procházce do přírody. 

  Na výlet do parku si nezapomeňte vzít s sebou vodu, fotoaparát, opalovací krém, sprej 

a dalekohled.            

  

   



          

     

     

Poté návrat do resortu a volný den. 

Večeře v resortu. 

 

 

10.den         MANUEL ANTONIO – SAN JOSE 

   Snídaně v hotelu. Cca do 11 hodin (bude upřesněno) odhlášení z pokojů a dále 

budete moci relaxovat. (zavazadla bude možné ponechat v místnosti pro zavazadla) 

Odpoledne odjezd na mezinárodní letiště v San Jose (příjezd cca kolem 19 hod.) a po 

vašem odbavení odlet do Amsterdamu.  

 

 

11.den         AMSTERDAM  -  PRAHA  

   Po příletu do Amsterdamu následuje přestup na letadlo do Prahy. Odlet by měl být v 

16:20 hod. a plánované přistání na letišti Václava Havla v Praze je v 17:45 hod. 

 

• změna programu vyhrazena 



 

Pravděpodobné ubytování a kategorie: 

 

 

hotel Crowne Plaza Corobici 5*    -   San Jose         

kategorie ubytování:  standard room 

   Hotel se nachází cca 15 minut od centra města San José. Přímo naproti hotelu 

se nachází La Sabana park.   

   Hotel má k dispozici celkem 213 vkusně zařízených pokojů, s výhledem na San 

José.  Pokoje jsou rozděleny do různých kategorií, včetně 8 apartmá, 3 Junior 

apartmá a Prezidentské apartmá.  

  Všechny pokoje mají klimatizaci, minibar, kabelovou TV, kávovar, budík, 

žehličku a žehlící prkno, telefon, vysoušeč vlasů a vanu, psací stůl a zařízením 

na přípravu kávy a čaje. Každý pokoj je vybaven bezpečnostní 

schránkou.  Pokoje jsou uklizené s každodenní úklidovou službou. 

Hosté si mohou vybrat mezi dvěma restauracemi, dále dva plavecké bazény, 

fitness centrum, kosmetický salon, obchod se suvenýry, prádelnu, 24 hodinovou 

pokojovou službu, směnárnu atd.  

   

     

     



 

 

 

Evergreen Lodge 4* / Aninga Lodge 4*    -   Tortuguero         
kategorie ubytování:  standard room  

 

   Tyto chaty jsou součástí hotelové skupiny zahrnující Pachira a Evergreen 

Lodge. 

    Nachází se hned vedle Pachira Lodge, jen pět minut chůze od vchodu do 

národního parku Tortuguero. Tato divoká a vzdálená plocha je přístupná pouze 

letecky nebo lodí (5 - 6 hodin od San Jose). 

   K dispozici má 32 prostorných a vkusně zařízených pokojů se stropním 

ventilátorem. Tento Jungle Lodge nabízí příjemnou restauraci, bar v přední části 

laguny, pěkný a osvěžující bazén ve tvaru želvy, tropické zahrady, či lázeňské 

služby, které kromě různých druhů masáží nabízí mimo jiné také zábaly 

z místních produktů (čokoláda, káva, hrozno, řasy atd.).  

 

   

   

   

 
 
 
 
 



Arenal Kioro Suites & Spa  4*+    -   Arenal         
kategorie ubytování:  Junior suite 

   Hotel se nachází na vrcholu kopce, pouhých 10 minut jízdy od La Fortuna, přímo před 

Arenal a nabízí neskutečné výhledy do údolí a na sopku. Hotel má 27 akrů zvlněné 

země obklopené dvěma proudy křišťálově čisté vody.  

   K dispozici má 53 dvou-Terrace Suites (11 apartmá s jednou manželskou postelí 

velikosti King a válendu a 42 apartmá s manželskou postelí a válendu) Vybavení: 

klimatizace, kabelová TV, telefon, radiobudík, volný přístup k internetu, kávovar, 

minibar, trezor, vysoušeč vlasů a velká vířivka s výhledem na sopku atd..  

   Lázně Neidin Spa nabízí velký výběr ošetření obličeje a těla, která poskytuje klid a 

odpočinek. K dispozici je také sedm termálních pramenů sopečného původu, které 

obsahují minerály dobré na pleť. Kromě toho, hosté mají volný přístup k exkluzivní 

Titokú Hot Springs, která se nachází mimo obchodní prostory, pět minut chůze od 

hotelu a s osmi horkými prameny a  hydromasážními bazény různých teplot.  

   Tento luxusní hotel nabízí čtyři restaurace: „Heliconias“ restaurace - v hlavní budově, 

s panoramatickým výhledem na sopku, „Orquideas“ - neformální restaurante u bazénu, 

„El Pilon“ - pro skupinové rezervace a „El Higueron Bar“ - vedle horkých pramenů.   

   Arenal Kioro má dobře zásobený obchod se suvenýry, fitness centrum, stolní tenis, 

kulečník, dvě konferenční místnosti, prádelnu, pokojovou službu a soukromé parkoviště.  

Ideální místo pro rodinnou dovolenou, nebo na líbánky. 

 
 

    

 

   
 



 
 

El Parador hotel  5*    -   Punta Quepos         

kategorie ubytování:  garden room 

   Hotel se nachází na samotě, na centrálním pobřeží Pacifiku, na dvanácti 

hektarech deštného pralesa, které kdysi obývali indiáni Quepoa. Luxusní plážový 

hotel je v těsné blízkosti nádherné chráněné zátoky „Playa Biezanz“, jen pár 

minut od národního parku Manuel Antonio, sousední rybářské vesnici Quepos, a 

místního letiště. Resort je snadno dostupný z hlavního města San Jose (20 minut 

vnitrostátním letem, nebo 3 hodiny jízdy autem). 

   Má 129 pokojů různých kategorií; Všechny pokoje mají kabelovou TV, telefon s 

přímou volbou, klimatizaci, varnou konvici na přípravu kávy a čaje, minibar, 

trezor, vysoušeč vlasů, toaletní potřeby, žehličku a žehlící prkno, stropní 

ventilátor a balkon nebo terasu. 

  Vybavení a služby zahrnují dva nekonečné bazény s barem nahoře, jeden 

bazén pro dospělé, bazén s kaskádovými vodopády, jeden relaxační bazén 

v lázních „Pacific Spa“. Dále zde naleznete tenisový kurt, fitness centrum, 

minigolf, bezdrátové připojení k internetu na všech veřejných prostorách, 

prodejnu a obchod se suvenýry, konferenční místnost, prádelnu, pokojovou 

službu, hlídání dětí, lékařskou službu na vyžádání, či kyvadlovou dopravu na 

pláž „Manuel Antonio“. Všechny pokoje jsou nekuřácké. 

 

   
 

   
 



  

 
 

Cena: 
 
Speciální vánoční a novoroční sleva 19.020,-Kč/os !!!   
 

      Termín    běžná cena     akční cena    poznámka 
15. – 25.10.2020      135.980,-Kč 

(121.990 + popl. 13.990,-Kč) 
 od 116.960,-Kč 
(102.970 + popl. 13.990,-Kč) 

Vánoční cena platí do vyprodání 
limitovaného počtu míst, nejpozději 
však do 15.1.2020 

30.10 – 9.11.2020      132.980,-Kč 
(118.990 + popl. 13.990,-Kč) 

 od 113.960,-Kč 
(99.970 + popl. 13.990,-Kč) 

Vánoční cena platí do vyprodání 
limitovaného počtu míst, nejpozději 
však do 15.1.2020 

26.11 – 6.12.2020      140.980,-Kč 
(126.990 + popl. 13.990,-Kč) 

 od 121.960,-Kč 
(107.970 + popl. 13.990,-Kč) 

Vánoční cena platí do vyprodání 
limitovaného počtu míst, nejpozději 
však do 15.1.2020 

 
  

Upozornění:  snížené, vánoční ceny jsou termínově limitovány – viz poznámky výše 

 

 
Cena zahrnuje:  
- leteckou přepravu s leteckými společnostmi KLM / Air France 
- ubytování: 9 nocí v resortech/hotelech kategorie 4* - 5*   
- stravování:    v den příletu večeře, 2 – 3 den (Tortuguero) - plná penze,  
                        v Arenalu a v Manuel Antonio (4 – 9 den) - polopenze 
                        v den odletu z Kostariky (10 den) snídaně 
- bohatý program - dle itineráře 
- veškeré vstupy – dle itineráře  
- veškeré pozemní a lodní transfery – dle itineráře  
- český průvodce po celou dobu akce (od odletu z ČR do příletu)  

 
 
 
Cena nezahrnuje:  
- Cestovní pojištění a pojištění proti stornu 
- odletová taxa z Kostariky (28 USD) – platí se osobně při odbavení 
 
  

 
• 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 

 


