
Činné vulkány, mlžné pralesy a kouzelné pláže…. 
Poznávací zájezd za exotikou střední Ameriky, s možností prodloužení pobytu v plážovém resortu. 

 

Program zájezdu : 

01. Odlet z Prahy do kostarického San Jose. Po příletu a vyřízení vstupních formalit následuje 

transfer do hotelu a ubytování. Poté Vás pozveme ke společné večeři, kde se seznámíte 

s Vaším průvodcem a společně probereme detaily programu. 

02. Dnes časně vyrazíme na nejvyšší bod naší cesty, vrchol spící sopky Irazú /3432 mnm/. V ranních 

hodinách je odtud výhled jako z přistávajícího letadla. Za výborného počasí odtud lze uvidět 

zároveň Karibské moře i Pacifický oceán, a je odtud také pěkný pohled na nedalekou činnou 

sopku Turialba. Cestou zpět navštívíme Baziliku andělů v městě Cartago, která je známá 

bohatou řezbářskou výzdobou. Po návratu do hotelu budete mít možnost zrelaxovat u bazénu 

nebo v jacuzzi… 

03. Ráno vyrazíme do svahů činného vulkánu Poás, jehož vrchol pokrývá mlžný prales. Zhlédneme 

vrcholový kráter s vařícím se bahnem, výrony plynů a páry, a hned poté se rozjedeme do 

rezervace La Paz. Tady budete obdivovat pralesní vodopády a tropickou přírodu spolu 

s expozicemi kostarických zvířat, ptáků, obojživelníků, plazů a motýlů. /oběd je zahrnutý v ceně 

návštěvy/. Odpoledne budeme pokračovat do oblasti vulkánu Arenal. Ubytování v podvečer. 

04. Dopoledne společně absolvujeme několik vycházek pralesem v oblasti vulkánu Arenal, 

navštívíme krásný vodopád La Fortuna /možnost koupání/ a několik vyhlídek. Odpoledne Vám 

doporučíme využít Relax v termálních bazénech našeho hotelu. 

05. Dnes nás čeká celodenní přejezd jedinečnou přírodou Kostariky. Nejprve objedeme jezero 

Arenal, a navštívíme krásnou oblast mlžných horských pralesů Monteverde. V pozdním 

odpoledni dorazíme do tropického resortu Punta Leona, který se rozkládá ve vysokém pralese 

na březích Pacifiku. Přímo v areálu se běžně setkáte s opicemi, nosály, největšími volně žijícími 

papoušky rodu scarlet macaw a dalšími živočichy. Zde budeme ubytování tři noci… 

06. Dnešní den je věnovaný relaxu. Ráno po bohaté snídani Vás průvodce seznámí s rozsáhlým 

areálem resortu, a zbytek dne je na Vás – můžete odpočívat na pláži nebo u některého 

z hotelových bazénů, nebo vyrazit na trail do pralesa v okolí, či navštívit zdejší motýlí voliéru 

nebo sledovat papoušky ve větvích… 

07. Časně ráno vyrazíme do nedalekého národního parku Carara známého jako největší hnízdiště 

papoušků scarlet macaw, a mnoha dalších druhů ptáků a zvířat. Po cca hodinové vycházce 

pralesem jsme pro Vás připravili projížďku lodí po řece Tarcoles. Můžete zde zahlédnout 

nepřeberné množství vodních ptáků, ale hlavní atrakcí tu jsou obří krokodýli, jejichž krmení je 

vrcholem každé projížďky. Do hotelu se vrátíme tak, abychom stihli odpolední siestu na pláži či 

u bazénu. 

08. Dle Vašeho letového plánu - volno k relaxu na pláži nebo u bazénů v prostorách resortu, poté 

transfer na letiště do San Jose a odlet do Prahy. Fakultativně individuální pokračování Vašeho 

pobytu v resortu Punta Leona. 

09. Přílet do Prahy Váš zájezd za krásami střední Ameriky ukončí, a my se budeme těšit na další 

společnou cestu do Ameriky !! 

                                                                                                                                                                                                         



Cena zájezdu za osobu ve dvojlůžkovém pokoji : 

- Termín 16.04. – 24.04.                            cena  56.990 Kč  

- Termín 14.05. – 22.05.                            cena  57.990 Kč 

- Termín 17.06. – 25.06.                            cena  58.990 Kč 

Možné prodloužení pobytu u moře : 

- Pobyt v resortu Punta Leona lze individuálně prodloužit dle Vašeho přání. Jedinou 

podmínkou je Vaše objednávka spolu s rezervací zájezdu, volná kapacita hotelu a míst v 

letadle. Prodloužení Vám nabízíme v režimu se snídaní nebo all inclusive/vč. alko i nealko 

nápojů a drinků/ 

Cena zájezdu zahrnuje : 

- Leteckou dopravu PRAHA – SAN JOSE – PRAHA vč. letištních poplatků 

- Dopravu po trase dle itineráře minivanem nebo busem/dle velikosti skupiny/ 

- Ubytování v 3*- 4* hotelech/se snídaní/ dle itineráře 

- 7x snídani, 1x oběd, 1x večeři 

- Program dle itineráře, včetně vstupů do popsaných národních a státních parků a rezervací 

- Služby průvodce America Tours v českém jazyce po celou dobu pobytu v Kostarice 

- Zajištění povinného testu na Covid-19/ne jeho úhrada/ před odletem z Kostariky, dle 

aktuálních požadavků leteckého dopravce, úřadů Kostariky a ČR 

- Splnění veškerých hygienických protokolů dle požadavků kostarických úřadů 

- Komplexní pojištění léčebných výloh /ERV pojišťovna/ 

- Zákonné pojištění CK proti insolvenci 

Cena zájezdu nezahrnuje : 

- Vstupní formality cílové země a tranzitních zemí 

- Povinné testy na Covid-19 před odletem z ČR /o jejich případné nutnosti Vás budeme 

s předstihem informovat/ 

- Úhradu testu na Covid-19 před odletem zpět z Kostariky /test zajistíme a objednáme dle 

aktuálních požadavků leteckého dopravce a úřadů, uhradíte jej na místě/  

- Povinné kostarické pojištění pro případ karantény /úhrada na místě po příletu do Kostariky, 

nebo je možné předplatit u nás za 14 USD za osobu a den pobytu v Kostarice/ 

- Fakultativní /volitelné/ výlety a služby 

- Stravu /mimo uvedené v itineráři/ 

- Pojištění storna zájezdu /doporučujeme pojištění ERV pojišťovny/ 

- Případná připojištění  

- Případné spropitné komukoli /tips/  

- Cenu za odbavení zavazadla k letu přes Atlantik /cca 45 USD za kufr do 23 kg a jednu cestu/ 

Možno přikoupit /fakultativní služby/ : 

- 3x večeře v resortu Punta Leona za 1.800 Kč za osobu. 

- Prodloužení pobytu v plážovém resortu Punta Leona za 2.200 Kč za osobu a den ve 

dvoulůžkovém pokoji se snídaní nebo 3.300 Kč za den v all inclusive. Cena zahrnuje i transfer 

na letiště v den odletu. 

- Cenu za tří nebo čtyřlůžkový pokoj Vám sdělíme na vyžádání. 



FOTO OCHUTNÁVKA ZÁJEZDU : 

 

areál našeho hotelu v San Jose 

  
 vrchol sopky Irazú – 3432 metrů          pláž Playa Blanca v Punta Leona    vodopád v rezervaci La Paz  

   
 pohybovat se budeme vany nebo malými busy               spatření stromové iguany Vám můžeme slíbit…   

  
 
 
 



FOTO OCHUTNÁVKA ZÁJEZDU : 

 

 
 pohled na vulkán Arenal z městečka La Fortuna               vydáme se na plavbu lodí po řece Tarcoles… 

  
Interaktivní voliéra s ptáky v rezervaci La Paz                   preferujete termální nebo plavecký bazén ?       

  
 bazén našeho hotelu v Arenalu                                           opičky „kapučíni“ nám zpestří traily v lese 

  
 
 
 
 



 
FOTO OCHUTNÁVKA ZÁJEZDU : 

 
 
hlavní bazén v resortu Punta Leona                                                                  pozoruje nás lenochod !!     

  
 Playa Blanca při západu slunce                                                  národní park Carara, papoušci scarlet macaw 

  
 V Punta Leona před odjezdem…                                          plavba po řece Tarcoles nabídne zajímavé chvilky… 

  
 
 
 
 



 
FOTO OCHUTNÁVKA ZÁJEZDU : 

 

typická kostarická snídaně                                                     Kostarika je známým rájem motýlů    

  
Resort Punta Leona 

 


