
     
 

SVATEBNÍ CESTA PO KOSTARICKU  
2010 

 
13 NOCÍ/14 DNÍ 

 

 
 

Prožijte líbánky v náručí nádherné kostarické přírody. Čekají na Vás romantické 
hotýlky, termální prameny, adrenalinové dobrodružství i pohádkové pláže Tichého 

oceánu. 
 

 Hlavní sezóna Vedlejší sezóna 

 

1.12.09.-30.04.10 
+ 

20.11.10 – 21.12.10 

01.05. – 15.05.10 
+ 

01.11. – 19.11.10 
 mimo Vánoce/Silvestr a Velikonoční svátky  

Kategorie Cena za osobu/pobyt Cena za osobu/pobyt 
ubytování v dvoulůžkovém pokoji v dvoulůžkovém pokoji 
4* hotely 23.850,-- Kč 22.000,-- 

 
Výše uvedená cena zahrnuje ubytování se snídaní a následující vstupy: 
Vstupné botanická zahrada, 2x vstupné termální lázně (1x s večeří, 1x s obědem), vstupné 
závěsné mosty, návštěva mléčné farmy, zip lines (jízda na laně), noční výprava s průvodcem, 
prohlídka kávové plantáže. 
 
Cena nezahrnuje letenky ani cestovní pojištění, ani žádné jiné služby než výše uvedené. 
 
Pronájem terénního vozu (cena závisí dle typu vozu a půjčovny):  
Zapůjčení na celou dobu pobytu (12 dní, 2-13 den pobytu), včetně základního povinného 
pojištění  :  od Kč 12.500,-- nebo od Kč 14.500,-- včetně plného pojištění. 
 
Program: 

1. den – přílet, nocleh v klidném hotýlku v blízkosti letiště. 
2. den – ráno předání vozu, následně 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 k jedné z nejznámějších aktivních sopek Kostariky 
s pohádkovými výhledy, termálními lázněmi, vodopádem. Ubytování, odpočinek, 
večerní návštěva termálních lázní s večeří, nocleh. 

4. den – možnost ranní návštěvy zdejší mléčné farmy (odjezd v 8 hod.ráno. Návštěva 
trvá zhruba do 10:30), poté odpočinek v areálu hotelu.  Odpolední výlet do národního 
parku s návštěvou lávových splazů, čekání na západ slunce, kdy je za jasného počasí 
možné spatřit sopečné erupce. Návrat na hotel, nocleh. 

5. den – dopolední procházka k 70 m. vysokému vodopádu s možností osvěžení pod 
vodopádem, odpoledne návštěva zdejších závěsných mostů v korunách pralesa 
s vyhlídkou na sopku, Návrat na hotel, nocleh 

6. den – dopolední relaxace v termálních lázních, odpolední 5 km procházka v okolí 
sopky. Nocleh. 

7. den – po snídani přejezd podél vodní nádrže do národního parku mlžného tropického 
pralesa, cestou zastávka u soustavy čtyř kouzelných vodopádů, dojezd na místo, 
ubytování, nocleh v luxusní chatce v koruně stromu s výhledem do pralesa. 

8. den – prohlídka zdejší přírodní rezervace, včetně zdejší vyhlášené adrenalinové 
atrakce – jízdy na ocelových lanech nad údolím i pralesem. Odpoledne odpočinek či 
návštěva terárií, motýlích skleníků, zahrady orchidejí apod., nocleh. 

9. den – návštěva kávové plantáže s ochutnávkou, odpoledne možnost návštěvy některé 
z místních atrakcí na které nebyl předchozí den čas, noční procházka pralesem za svitu 
baterek a v doprovodu zkušeného průvodce, nocleh. 

10.  den – přejezd k moři, ubytování, relaxace na pláži, nocleh. 
11. den – relaxace na pláži, možnost zajet i na sousední vyhlášené pláže, nocleh. 
12. den – koupání a odpočinek na pláži, možnost návštěvy okolí, nocleh. 
13. den – dopoledne poslední koupání, odpoledne přejezd k hlavnímu městu, večer            

odevzdání vozu, nocleh. 
14.  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 

 
 

 
 

 


