
Kostarika – dovolená plná zážitků

Relaxace na pláži se španělštinou a mlžné hory Monteverde

Zdokonalte se ve španělském jazyce během jeden – dvou týdenního 
intenzivního kurzu (20h týdně) a zároveň relaxujte v Sámaře, na krásné 
a klidné pláži  Tichého oceánu. Načež se přesuňte do stále zeleného 
mlžného tropického pralesa a staňte se na jeden až dva týdny 
dobrovolníkem v přírodní rezervaci.

Termín: 
Kdykoliv během celého roku, doporučujeme ale období sucha, tj. od prosince do konce dubna.

Program: 

Přílet do Kostariky, přejezd autobusem k Tichému oceánu (jízda busem cca 6 hod.), ubytování 
v hostitelské rodině či hotelu (dle Vašeho výběru). 

Kurz probíhá od pondělí do pátku,  4 hod. denně buď v dopoledních nebo odpoledních hodinách 
(8:00-12:00 či 13:15 –17:15), maximálně 6 účastníků v jednom kurzu.

Jazyková škola během týdne nabízí i řadu dalších aktivit, kterých se můžete zúčastnit.

Na začátku druhého či třetího týdne (opět dle Vašeho výběru) přesun autobusem do oblasti 
Monteverde, ubytování v hostitelské rodině či hotelu (dle Vašeho výběru).
 
Náplní práce dobrovolníků v přírodní rezervaci Santa Elena mohou být následující činnosti: 
údržba turistických stezek, pomoc v informačním centru rezervace, podávání informací domácím i 
zahraničním turistům, pomoc se vzdělávacími akcemi v místních školách, práce na informačních 
materiálech, pomoc s překlady, příprava značení a další.

Pracujete pondělí – pátek, bok po boku správců parku a máte tak unikátní příležitost vyzkoušet, 
co obnáší provoz přírodní rezervace, možnost dozvědět se spoustu nového a podívat se i do míst, 
která většině obyčejných návštěvníků zůstane skrytá.

Víkend máte volný – vychutnejte to nejlepší co Monteverde nabízí: Vyzkoušejte ZIP lines 
(jízdy na ocelových lanech v korunách tropického pralesa) + projděte se několik kilometrů 
v korunách stromů po zavěšených mostech a den uzavřete návštěvou žabí či netopýří expozice, při 
které se Vám bude tajit dech (fakultativní vstupy,nezahrnuté v níže uvedených cenách).

Na konci Vašeho pobytu v Monteverde máte následující možnosti:

Ukončit pobyt a návrat do České republiky 
Pobyt si předem o týden či dva prodloužit a využít čas k cestování po dalších místech této neobyčejné 
země.



Ceny pobytu:

Intenzivní kurz španělského jazyka, Sámara

(kvalifikovaní lektoři, 20h týdenní kurz zaměřený na komunikaci, max.6 osob v kurzu, 12 
pokročilostí,1 stupeň = 1 týden)

Kurzovné:  1 týden : USD 228,--
                   2 týdny:  USD 424,--

Ubytování v hostitelské rodině : USD 140,-- (7 nocí, ne-ne, zahrnuje vlastní pokoj, snídani, 
večeři a praní prádla), při dvoutýdenním pobytu dvojnásobek uvedené ceny.
+ 
Možnost zpestřit pobyt na pláži s programem: Španělština a surfování (5 soukromých lekcí 
surfování/týden, neomezené zapůjčení surfařského prkna a rady, na nejvhodnější místa k surfování). 
Příplatek za tento program: USD 220,--/týden

Dobrovolnický pobyt v Monteverde

Ubytování v hostitelské rodině: USD 105,-- (7 nocí, ne-ne, zahrnuje vlastní pokoj, plnou penzi 
(3 jídla denně), při dvoutýdenním pobytu dvojnásobek uvedené ceny.
Náklady navíc, se kterými musíte počítat: autobusová doprava z městečka Santa Elena do 
rezervace a zpět cca USD 4,--/den

Ubytování v hotelu jak v oblasti Sámary tak i Monteverde záleží na typu a obsazenosti místních 
hotelů, ceny se mohou pohybovat cca od:  USD 140 do USD 500,--/týden/osoba. V těchto cenách 
není zahrnuto stravování ani služba praní prádla. 

Výše uvedené ceny jsou konečné ceny, které zaplatíte daným subjektům až po Vašem 
příjezdu na místo.

Poplatek pro cestovní agenturu za zajištění celého programu: 15% z celkové ceny 
Vašeho pobytu

Uvedené ceny jsou pouze za popsané služby. 
Ceny nezahrnují leteckou dopravu z ČR do Kostariky a zpět, místní přepravu, letištní poplatky, 

zdravotní cestovní pojištění, ani jakékoliv jiné náklady spojené s cestou. Avšak všechny tyto služby 
Vám rádi pomůžeme zajistit.

Zaujala Vás naše nabídka?

Kontaktujte  nás pro bližší informace:
Jana Řezáčová, Tel: 608-117538, j.rezacova@seznam.cz, http://kostarika.webnode.cz

http://kostarika.webnode.cz/
mailto:j.rezacova@seznam.cz



