SOPKY, PRALES A PLÁŽE STŘEDNÍ A SEVERNÍ KOSTARIKY
2010
19 NOCÍ/20 DNÍ

Navštívíte nejznámější sopky střední a severní Kostariky, vystoupíte či vyjedete až na
okraj jejich kráterů, odpočinete si v přírodních termálních pramenech, poznáte krásy
zdejších vodopádů ale i tajemnou stránku tropických pralesů. Zároveň si během cesty
odpočinete na vyhlášených plážích Tichého oceánu.

Program 19 nocí/20 dní

Kategorie
ubytování
3* (chatky/pokoje)

Hlavní sezóna
Vedlejší sezóna
1.12.09.-30.04.10
1.05.10 - 30.11.10
mimo Vánoce/Silvestr a Velikonoční svátky
Cena za osobu/pobyt
Cena za osobu/pobyt Příplatek za Příplatek
v dvoulůžkovém pokoji
v dvoulůžkovém pokoji jednolůžk. p. 3 os.na pokoji
10 500,00 Kč

9 500,00 Kč

9 500,00 Kč 3 150,00 Kč

Děti do 3 let zdarma.
Výše uvedená cena zahrnuje ubytování se snídaní a všemi daněmi po celou dobu pobytu.
Cena nezahrnuje letenky ani cestovní pojištění, ani žádné jiné služby než výše uvedené.
Pronájem terénního vozu (dle typu vozu a půjčovny):
Zapůjčení na celou dobu pobytu (18 dní, 2-19 den pobytu), včetně základního povinného
pojištění : od Kč 18.500,-- nebo od Kč 24.000,-- včetně plného pojištění.
Program:
1. den – přílet, nocleh v blízkosti letiště
2. den – výlet na aktivní sopku, která získala slávu v roce 1910 , kdy vyvrhla sloup páry
vysoký 6 kilometrů. Nenáročný pěší výlet. Poté návštěva rozsáhlé botanické zahrady
s vodopády a kolibříky, motýlím skleníkem, teráriem, žabí expozicí apod. Nocleh.
3. den - 4 hod. přejezd do národ.parku s dvěma sopkami, množstvím sopečných fumarol,
vřícího bahna, vodopádů a zvěře (opice, nosálové, pásovci). Během cesty zastávka
v městečku doplnění zásob.Nocleh v blízkosti parku.

4. den - celodenní prohlídka parku. Možnost výstupu ke kráteru (16 km tam i zpět), či
pěší túry k 40 m vysokému vodopádu s možností koupání. Nocleh v blízkosti parku.
5. den – celodenní prohlídka parku – trasy, na kterou nezbyl čas předešlého dne.
Možnost koupání v přírodních termálních pramenech či podniknutí některého
z nabízených adrenalinových sportů (jízdy na laně, jízdy na koních, rafting apod.),
Nocleh v blízkosti parku.
6. den - výlet do sousedního národ.parku s tropickým deštným pralesem, pohádkovým
vodopádem (viz foto), přírodními termálními prameny, po prohlídce parku přejezd
k jedné z pláží Tichého oceánu (viz foto č.4), nocleh u pláže.
7. den - odpočinek na pláži, koupání, možnost podniknutí výletů do blízkého okolí,
nocleh u pláže.
8. den - odpočinek na pláži, koupání, možnost podniknutí výletů do blízkého okolí,
nocleh u pláže.
9. den – 4 hod. přejezd do hor mlžného pralesa, odpoledne program dle časových
možností, nocleh.
10. den – celodenní prohlídka zdejší přírodní rezervace, možnost provozování řady
adrenalinových sportů, návštěva terárií, motýlích skleníků, zahrady orchidejí apod.,
nocleh.
11. den – prohlídka zbylých atrakcí, na které předešlého dne nezbyl čas, nocleh.
12. den – cca 4 hod. přejezd k další vyhlášené aktivní sopce (viz foto č. 1). Cestou
zastávka u vodopádů. Pozorování nočních erupcí sopky, nocleh.
13. den – prohlídka zdejšího parku, vyhlídek a vodopádů, odpoledne návštěva termálních
lázní, nocleh
14. den – prohlídka míst, na které nezbyl předešlého dne čas, nocleh
15. den – cca 5 hod. přejezd k plážím národ.parku na tichooceánském pobřeží, odpočinek
na pláži, nocleh
16. den – prohlídka zdejšího národního parku a koupání, nocleh.
17. den – odpočinek na pláži, nocleh.
18. den – návrat k hlavnímu městu, nocleh.
19. den – návštěva městečka s řadou historických památek, výjezd na sopku se zatopeným
kráterem, návrat do blízkosti letiště, nocleh
20. den – odlet.
Program lze dle potřeby zkrátit i prodloužit.
Pro detailní program nás neváhejte kontaktovat:
j.rezacova@seznam.cz
Tel: 608-117538
http: kostarika.webnode.cz

