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KOUZELNÁ KOSTARIKA, 9DNŮ 
DOPŘEJTE SI KRÁSY STŘEDNÍ AMERIKY!! 

 

POBYTOVÝ ZÁJEZD VE VYHLÁŠENÉM RESORTU PUNTA LEONA S 

NÁDHERNÝMI PLÁŽEMI A S UBYTOVÁNÍM V BUNGALOVECH PŘÍMO 

V TROPICKÝCH ZAHRADÁCH 

KOSTARIKA • POBYTOVÝ ZÁJEZD 

Cena zájezdu za osobu ve dvojlůžkovém pokoji ve zvoleném období: 

▪ 1.2.-2.5.2021             cena od 42.990Kč/os   

▪ 3.5.-19.6.2021           cena od 39.990Kč/os  
▪ Termín odletu: dle Vašeho přání a existujícího leteckého spojení. Jedinou 

podmínkou je volná kapacita hotelu a míst v letadle. Váš pobyt v tomto resortu 

je možné libovolně prodloužit. V období velikonočních svátků jsou ceny výrazně 

vyšší.   

Cena zájezdu zahrnuje: 
▪ zpáteční letenku Praha/San Jose včetně všech poplatků a tax, 

▪ 7x kvalitní a prověřené ubytování v bungalovech, v tropickém resortu Punta 

Leona 3*+, dvoulůžkový pokoj,  

▪ 7x snídaně /možnost dokoupit polopenzi nebo ALL INCLUSIVE/,  

▪ transfer z letiště na hotel a zpět,  

▪ hotelové taxy a poplatky, 

▪ pojištění léčebných výloh /ERV pojišťovna/, 

▪ zákonné pojištění CK proti insolvenci. 

Cena zájezdu nezahrnuje: 
▪ vstupní formality cílové země a tranzitních zemí,  

▪ fakultativní služby a výlety – viz níže, 

▪ odbavení zavazadla /cca 45USD/ks/let do 23kg/, 

▪ průvodcovské služby, 

▪ povinné kostarické pojištění Covid-19 cca 11-15USD/os/den, lze předplatit u 

nás.  

Možné příplatky: 
▪ možný příplatek za polopenzi 4.500Kč/os, 

▪ možný příplatek za ALL INCLUSIVE vč. alkoholických nápojů 8.000Kč/os, 

▪ pronájem automobilu na celou dobu pobytu, ceny dle kategorie vozu od 

250USD/týden. 

Doporučujeme - top atrakce Kostariky: 
▪ pozorování tropických ptáků a savců ve volné přírodě - NP Manuel Antonio, 

safari ke krokodýlům, sopka Arenal a horké prameny, plavba na ostrov Tortuga, 

šnorchlování, pestrá nabídka adrenalinových aktivit, návštěva místní kávové 

farmy, atd. 

PŘEJEME KRÁSNOU CESTU PLNOU NEZAPOMENUTELNÝCH ZÁŽITKŮ !!! 

 



  

 

 

Pokoje Selvamar v hotelu Punta 

Leona byly strategicky navrženy 

a umístěny tak, aby se 

minimalizoval jejich dopad na 

životní prostředí, aniž by došlo ke 

kompromisu s vaším pohodlím a 

požitkem. Tyto místnosti jsou 

rozděleny do čtyřčlenných 

modulů propojených malým 

nádvořím. 

Selvamar Standard má výhled do 

tropické zahrady a je vybaven 

dvěma manželskými postelemi, 

vlastní koupelnou, malou 

ledničkou, klimatizací, kabelovou 

TV, kávovarem, telefonem, 

fénem a trezorem. 
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