
téhle cestě parkem. Naštěstí se dá před vstupem do parku u jedné chatrči půjčit holinky za dolar 
pár se kterými Vás do parku vpustí. Ovšem s porovnáním jižního 
východního pobřeží jsme tu viděli jen zlomek divočiny. 
Chvíli jsme pozorovali tlupu chápanů, potom narazili na 
sakra velký včely, ale to bylo bohužel vše. Zato již zmíněná 
projížďka kanály byla mnohokrát pestřejší. Po vyřízení 
všech vstupů a poplatků jsme nasedli s dalšími turisty do 
dřevěného člunu, dostali jsme dřevěná originální padla snad 
ještě po původních obyvatelích a vydali se na pospas divočiny v kanálech. 

Náš průvodce mluvil velmi pěknou angličtinou, asi nejlepší z vesnice co jsme slyšeli. Ostatní spíše očekávali, že budeme 
mluvit španělsky a možná také proto, že místní sem emigrovali hlavně ze sousední Nikaraguy, kudy připlouvali ze 
severní části kanálu a s angličtinou na tom zkrátka nebyli někdy ani tak špatně jako někteří kostaričané. Nicméně si 
nepamatuji jméno našeho průvodce (dále Rico), ale je všude známý, že místní přírodě velice rozumí a v Cabinas 
Tortuguero by Vám ho určitě doporučili. Ve člunu se dostanete na místa a uvidíte tolik věcí, které by jste asi neuviděli, 
kdyby jste jeli sami. I když si během cesty docela zamakáte s pádly, na prožitku to snad ještě přidá. Budete sledovat 
vodní ptactvo číhající na potravu, maskované leguány, kajmany, až tři druhy opic, bazilišky, atd. Rico nám vytvořil 
celou projížďku velice zajímavou, doplněnou o zajímavé připomínky k jednotlivým druhům zvířat, rostlin a také nás po 
ránu probudil svými různými vtipnými historkami. Někdy bylo až k neuvěření, co Rico doopravdy spatřil na vzdálenost 
několika desítek metrů. Ku příkladu leguán přiložený na obrázku v tomto textu byl pro nás ke spatření asi až po 5 
minutách usilovného skenování všeho živého i neživého kolem nás. Ovšem Rici nás již ze 30 metrů nabádal abychom 
pluli tím směrem. Při myšlence, jak jsou kanály obrovské, to je velice působivé. Asi nejlepší zážitek z Tortuguera. 



Na opačné straně vesničky než je zátoka, kanály a kudy vlastně vede příjezdová cesta na člunu, se rozpínají neskutečně 
dlouhé pláže lemované palmami vyčuhující z tropického pralesa a pokryté tmavým jemným pískem. Toto překrásné 
místo na pobřeží severovýchodního cípu Kostariky je však ještě místo kde se odehrává kladení vajec mořskými 
karetami. Jestli si na fotce níže všimnete stop v písku mizející směrem k oceánu, které vypadají jako stopy od velkých 

pneumatik, tak ty právě představují obrovské množství karet, které sem každoročně připlavávají aby sem položili svá 
vajíčka. Na určitý druh žel můžete narazit při různém měsíci. V půlce září 10 tam teprve začínala nesoucí sezona, ale 
v publikacích o Kostarice je měsíc září, říjen vyhlášen pro výskyt nejvíce druhů karet (asi až 4). Samozřejmě místní tuto 
atrakci chtěli maximálně využít a i když je vesnička poměrně malá, nabídka na pozorování karet byla na každém rohu. 
Připravte se na částku minimálně $20 na osobu. Většinou Vás musí na místo ještě dovézt lodí jelikož to není hned na 
pláži u vesničky přestože jsou ploutve karet vidět všude po pláži přiléhající k vesničce. Po diskuzi s jinými turisty, kteří 
na pozorování karet již byli, jsme se rozhodli tuto atrakci přeskočit. Bylo nám vylíčeno, že s vámi jede mnoho lidí, všude 
je tma, jelikož se nesmí používat světlo aby se karety nevystrašili, z čehož plyne, že i fotografy s bleskem jsou zakázané. 
Po pozorování tmavých obrysů krunýřů, Vás na chvíli připustí přímo ke karetě, ale jelikož je tam spousta lidí 
očekávajících to samé, trvá to opravdu jen chvilku. Ovšem z důvodů, že jsme se o tom jen doslechli, nechtěl bych toto 
pozorování nikterak shazovat. I když je to jen chvilka, je to prý cenný okamžik. Jedno ráno před pátou hodinou jsme se 
byli podivat na pláž, v domění že když jsme již viděli tolik stop po karetách, že musejí být k spatření i poblíž pláže. 
Bohužel až na dost podivné místní, kteří měli otravné otázky a smečku psů, kteří byli v danou hodinu o 100% aktivnější 
než přes den. Žádné karety tam ale nebyli, neboť jsme je nejspíše propásli. Co ještě stojí za to říct je již zmíněný vstup 
do parku. Pokud tam jdete ten samý den, tak neni jiná možnost než si lístek koupit, ale v jiném případě se dá do parku 
vstoupit z karibské strany vesničky, kde jsme nenašli žádnou kontrolu. Po projížďce kanálů jsme si opět užívali 

karibského moře. Vlny byli četné a dlouho se táhli před tím než se zlomily, takže i 
na surfování by to bylo super pro ne moc náročné surfaře. Dále je ve výběru 
místních cestovních kaneláří velká škála různorodých výletů. Ať už výšlap na 

nejvyšší bod v širokém okolí, nebo výpravy s průvodcem zaměřené na prohlídku hadů a nejen to.  



Abychom celkově zhodnotili náš třídenní pobyt v Tortugueru, tak celkem splnil naše 
očekávání. Určitě izolovanost tohoto místa je velice znát jak na místním klidu, tak na 
rozmanitosti fauny a flory v kanálech, ale i tak jsme čekali, že nám Tortuguero může ukázat 
ještě více. Trošku mínus byla právě samotná vesnička, která nám nepřišla moc hezká a místní 
byli už docela otravní v nabízení různých služeb apod. 

 

K našemu poslednímu místu v Kostarice, které bylo v našem programu zahrnuto jsme vyrazili ráno kolem šesté hodiny 
ze břehu Tortuguera a vydali se na poměrně dlouhou cestu na severovýchod Kostariky. Opět jsme přesedli v Pavoně na 
autobus do Cariari a přes Guápiles do hlavního města San José. Cesta vedla přes krásné zelené pohoří, kde byli ohromné 
vyhlídky na krajinu pod Vámi. Přijeli jsme na autobusové nádraží na které míří spoje z karibského pobřeží, poté jsme za 
4$ dolary vzali taxík na nádraží Pulmitan de Liberia a zanedlouho odjeli do Liberie. Cestou 
jsme jeli přes překvapivě upravené silnice přes nespočetně mostů umístěných do takových 
údolí, že to bylo něco ohromného. Asi po třetině cesty se začal rozpínat výhled na 
pacifický oceán, přístavy a pláže. Poté již byla jen zastávka a dorazili jsme do Liberie. 
Původní plán bylo zajet do hotelu poblíž areálu Rincon de la Vieja, což byl náš hlavní bod 
zájmu, ovšem v čas kdy jsme přijeli jsme již nesehnali autobus který jezdí téměř až 
k hotelu, ne ovšem až do parku, který je od hotelu dalších 10 km. Přímo na autobusovým 
nádraží se o nás téměř taxikáři tahali, když zjistili, že jedeme až na do parku, což by pro ně 
znamenalo zhruba $40. Nicméně jsme se raději vydali do centra města a našli celkem 
levný hostel La Posada Del Tope s celkem hroznými pokoji, ale příjemnou obsluhou. 
Nabídli nám ovšem služby nějakého řidiče, který nás vzal spolu s dalšími pár lidmi ráno do 
národního parku Rincon de la Vieja, počkal na nás a odvezl nás zase poté zpátky a to všechno za $20 na hlavu. Nebyl to 
totiž taxík, ale nějaký oficiální přepravce. Nakonec nás to vyšlo určitě levněji než být ubytovaní ve dražších hotelích 
poblíž parku, ale hlavní problém byl ten, že park se pondělky zavírá. Proto je dobré si zjistit tyto informace při plánování 
programu.  


