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KOSTARYKA – wyprawa szlakiem kolorów natury 
 
Trasa: San Jose – wulkan Poas – Rezerwat La Paz – Zarcero – 
Park Narodowy Arenal – Park Narodowy Tortuguero – conopy tour – 
Park Narodowy Baraulio Carillo – plantacje kawy – Rezerwat 
Monteverde – plaże Guanacaste 
 
 
 
 

Kostaryka – z j. hiszpańskiego oznacza dosłownie: „Bogate Wybrzeże”. Określenie to pochodzi od 
pierwszych konkwistadorów, którzy przybyli na tamtejszy ląd, zwabieni wizją złotych miast i 
niezmierzonych bogactw. Zastali bogactwo – ale kulturowe. Dziś, Kostaryka jest jednym z liderów 
ekoturystyki – i to stanowi jej największy kapitał. Opisując Kostarykę, bardzo trafnym słowem jest 
„różnorodność”. Kraj ten, choć niewielki, pod wieloma względami jest bardzo różnorodny. Zadziwić może 
ilość gatunków roślin: paprocie, bambusy, bananowce, bromelie, helikonie, ponad 1200 gatunków 
storczyków, Guanacaste – narodowe drzewo Kostaryki. Równie imponująca jest różnorodność fauny: 
tukany, papugi ary, kolibry, kwezale, tapiry, szopy, pumy, kapucynki, żółwie morskie, kajmany... Wreszcie, 
niezwykle zróżnicowany jest kostarykański krajobraz. Państwo z jednej strony oblewane jest wodami 
Oceanu Spokojnego, z drugiej – Morza Karaibskiego. Terytorium poprzecinane jest licznymi rzekami, 
licznie występują dymiące wulkany, a najwyższy ze szczytów górskich sięga prawie 4000 m n.p.m. 
Wszechobecna jest bujna, tropikalna roślinność, objęta w dużej mierze, niezwykle gęstym, 
kostarykańskim lasem deszczowym. Samo wybrzeże, natomiast, oferuje zachwycające, wciąż dziewicze 
plaże.   
 
Największe atrakcje:  

 San Jose – stolica Kostaryki, uważana za najładniejszą stolicę w Ameryce Środkowej 

 Wulkan Poas – imponujący krater i unikalne, otaczające go ekosystemy 

 La Paz – spektakularny wodospad w sercu lasu deszczowego 

 Parque Francisco Alvarado – bogactwo roślin uformowanych w najróżniejsze kształty 

 Trekking przez gęsty las deszczowy do wulkanu Arenal 

 Rozległe plantacje bananów i ananasów 

 Rejs po kanałach Tortuguero 

 Canopy tour – spacer w koronach drzew 

 Podniebny tramwaj w Parku Narodowym Braulio Carillo 

 Przygoda na plantacji kawy i trzciny cukrowej 

 Cloud Forest – wiszące mosty w Rezerwacie Monteverde 

 Relaks na rajskiej plaży w rejonie Guanacaste 
 

 Termin:     Cena:     
 04.02 – 17.02.2018r.   5695 zł + 2879 USD    
 22.04 – 05.05.2018r.   5695 zł + 2879 USD 
  11.11 – 24.11.2018r.   5695 zł + 2879 USD 
 

PROGRAM WYJAZDU 
 
Dzień 1 Warszawa – San Jose (-/-/K) 
Wylot z Warszawy, przelot do San Jose.  
 
Dzień 2 wulkan Poas – Rezerwat La Paz (S/L/K) 
Rozpoczniemy wycieczkę do wulkanu Poas, który znany jest z drugiego pod względem wielkości krateru 
świata oraz jako największy gejzer na naszej planecie. W miarę zbliżania się do wulkanu, będą 
odczuwalne zmiany temperatury. Przy wulkanie Poas będzie okazja nie tylko podziwiania imponującego 
krateru i wydobywających się z niego law, ale dowiemy się także o zróżnicowanych ekosystemach, 
występujących w obrębie parku. Następnie udamy się do ogrodów wodospadu La Paz, skąd wyruszymy 
szlakiem, prowadzącym do spektakularnego wodospadu w sercu lasu deszczowego. W obrębie parku 
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zobaczymy także galerię kolibrów, serpentarium, dom ptaków, ogród motyli oraz ekspozycję żab. Nocleg 
w San Jose. 
  
Dzień 3 Zarcero - Park Narodowy Arenal (S/L/K) 
Przejazd do Zarcero, malowniczego miasta leżącego na skraju Centralnej Kotliny. To urocze miasto 
stanowi doskonały przystanek dla osób, udających się do La Fortuna i wulkanu Arenal. Sąsiedztwo 
plantacji kawy oraz bujnej zieleni porastającej wzgórza sprawia, iż jest to wspaniałe miejsce do ucieczki 
od tłumów I zgiełku miasta. W mieście znajduje się piękny kościół w stylu chatki, którego wnętrze 
ozdobione jest malowidłami oraz pastelowymi wykończeniami. Naprzeciw Kościoła San Rafael znajduje 
się słynny ogród “Parque Francisco Alvarado”. Ogród posiada bogactwo roślin, uformowanych w 
wymyślne kształty i tym samym stanowi punkt programu, któego nie można pominąć. Doskonale zadbane 
krzewy I zarośla w parku, przedstawiają kształty zwierząt, tancerzy, czy powozów. Znaleźć można także 
dinozaury, helikoptery czy samoloty, a nawet Chrystusa niosącego krzyż. Następnie będziemy 
kontynuować podróż do rejonu Wulkanu Arenal. Ok. godz. 18:00 udamy się do jednych z najlepszych 
gorących źródeł w okolicy, gdzie będzie można korzystać z ich zasobów I relaksować się w wodzie. 
Opcjonalnie, będzie można także skorzystać z masażu lub innych, specjalistycznych zabiegów (w tym 
przypadku będzie konieczna wcześniejsza rezerwacja). Gorące Źródła Tabacon łączą w sobie 4 elementy 
natury: 1) ciepło wulkanu, 2) wypływające naturalne źródła, 3) czyste powietrze lasu deszczoewgo, 4) 
żyzne ziemie regionu Fortuna de San Carlos. Nocleg w hotelu w rejonie Arenal. 
 
Dzień 4 Park Narodowy Arenal (S/L/K) 
Wodne safari w dolnym biegu rzeki Penas Blancas. Lokalny przewodnik będzie wskazywał na ogromne 
bogactwo gatunków zwierząt I roślin. Przy odrobinie szczęścia zobaczymy wyjce, jaszczurki, krokodyle, a 
także rzeczne wydry oraz niesamowite bogactwo tropikalnych ptaków, w tym czaple, papugi I zimorodki. 
Po lunchu, trekking do wulkanu Arenal. Wędrówka powiedzie przez gęsty las deszczowy, u podnóża 
najsłynniejszego, kostarykańskiego wulkanu. Wskażemy na interesujące rośliny i zwierzęta w tętniącym 
życiem, pierwotnym I wtórnym lesie deszczowym. Następnie dotrzemy do punktu obserwacyjnego 
wulkanu Arenal – jest to miejsce u podnóża, położone najbliżej wulkanu, do którego można dotrzeć. Tam 
można zrobić wspaniałe zdjęcia zachodzącego słońca na tle wulkanu. Nocleg w hotelu w rejonie Arenal. 
  
Dzień 5 Park Narodowy Tortuguero (S/L/K) 
Przejazd przez plantacje ananasów, gdzie będzie okazja podziwiania pięknych widoków oraz bujnej 
wegetacji. Po drodze przystanek na śniadanie. Zobaczymy ogród motyli z bogactwem tropikalnych 
kwiatów. Dalsza podróż do Cano Blanco prowadzić będzie przez plantacje bananów. W Cano Blanco, 
wejdziemy na pokład łodzi, która płynąc kanałami Tortuguero, zabierze nas do lodge. Po południu 
zwiedzimy Muzeum Żółwi. Udamy się także do barwnego miasta Tortuguero. Powrót do lodge, czas wolny 
i możliwość skorzystania z basenu. Nocleg w rejonie Tortuguero. 
  
Dzień 6 Park Narodowy Tortuguero (S/L/K) 
Wodna wycieczka, podczas której podziwiać będziemy kanały Parku Narodowego Tortuguero. Jest to 
wspaniałe i ciekawe doświadczenie, podczas którego można zobaczyć bujną florę i faunę tegoż parku. Po 
południu niezwykła przygoda – canopy tour. Wewnątrz dżungli znajduje się infrastruktura canopy, 
zaledwie kilka minut drogi od Parku Tortuguero. Czy widziałeś już drzewo z perspektywy jego korony? 
Będziesz mieć okazję przeżyć niesamowitą przygodę, związaną z przejazdami linowymi w samym sercu 
dżungli. Nocleg w rejonie Tortuguero. 
 
Dzień 7 Park Narodowy Braulio Carillo – San Jose (S/L/K) 
Udajemy się w drogę powrotną do San Jose. Po przeprawieniu się na ląd, udamy się na zwiedzanie Parku 
Narodowego Braulio Carrillo. Odwiedzimy karaibski las deszczowy, przemieszczając się podniebnym 
tramwajem. Podniebny tramwaj jest nieporównywalną z niczym innym przygodą, która zabierze nas w 
fascynującą podróż przez las deszczowy oraz jego wiszące ogrody, umożliwiając podziwianie zwierząt w 
koronach drzew. Obszar ten jest domem dla 2/3 gatunków, które można spotkać w tego typu lesie. 
Następnie przejazd do San Jose, gdzie odbędzie się autokarowa wycieczka po centrum stolicy. Nocleg w 
San Jose. 
  
Dzień 8 plantacje kawy – Rezerwat Monteverde (S/L/K) 
Wyjazd w kierunku Monteverde. Po południu udział w wycieczce “El Trapiche”. Monteverde Trapiche jest 
organizowane przez lokalną rodzinę, której misją jest uczyć nie tylko o trzcinie cukrowej, ale także by 
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poświęcić trochę czasu kostarykańskiej kulturze. Wycieczka ukazuje m.in. w jaki sposób produkowana 
jest kawa. Aby uatrakcyjnić program, rodzina realizuje swoją wycieczkę w dużej mierze w formie 
praktycznej. Przedostaniemy się przez niewielki las, będziemy zbierać ziarna kawy (jeśli będzie to 
możliwe), a następnie powrócimy do głównego budynku tradycyjnym powozem. Będzie także szansa, by 
wytworzyć własny cukierek z trzciny cukrowej. Dowiemy się wielu interesujących faktów na temat 
produkcji kawy. Na koniec, będziemy delektować się odświerzającym sokiem z trzciny cukrowej lub 
lemoniadą, zjemy picadillo de arracache (typowe kostarykańskie jedzenie) oraz będzie możliwość zakupu 
lokalnej kawy. Nocleg w rejonie Monteverde. 
   
Dzień 9 Rezerwat Monteverde (S/L/K) 
Odwiedzimy Cloud Forest w Monteverde. Bedziemy eksplorować ten prywatny, biologiczny rezerwat, 
poświęcony ochronie flory i fauny, która koegzystuje w złożonym ekosystemie. Po południu udamy się do 
Parku Selvatura. Z perspektywy wiszących mostów, odwiedzający mogą z łatwością obserwować bują 
różnorodność roślin, zwierząt, a także insektów, które występują tylko w wyższych partiach lasu 
deszczowego – a wszystko to, z wygodnej i bezpiecznej perspektywy, którą wspomniane mosty 
zapewniają. Najbardziej niesamowitą rzeczą będzie możliowść szybowania, korzystając z 12. lin i 18. 
platform. Selvatura oferuje jeden z najdłuższych zjazdów canopy w Kostaryce. Jest to zarazem jedyny 
canopy tour możliwy w Cloud Forest. Nocleg w rejonie Monteverde. 
 
Dzień 10 Monteverde – plaże Guanacaste (S/L/K) 
Wyruszymy w drogę nad Północny Pacyfik. Po przyjeździe do hotelu zakwaterowanie, czas wolny,  relaks 
i korzystanie z plaży. Nocleg w rejonie Guanacaste. 
  
Dzień 11 plaże Guanacaste (S/L/K) 
Dzień na odpoczynek, czas wolny,  relaks i korzystanie z plaży. Nocleg w rejonie Guanacaste. 
 
Dzień 12 plaże Guanacaste – San Jose (S/L/K) 
Po śniadaniu czas na odpoczynek. Po południu przejazd do San Jose. Nocleg w San Jose. 
 
Dzień 13 San Jose – Warszawa (S/-/-) 
Po śniadaniu przejazd na lotnisko, odprawa bagażowa i paszportowa. Przelot do Europy. 
 
Dzień 14 Warszawa (-/-/-) 
Przylot do Warszawy.  
   
Cena obejmuje:  

 przelot na trasie Warszawa / San Jose / Warszawa, 

 transport autokarem lub minibusem, łodziami podczas realizacji programu,  

 noclegi w hotelach i lodgach 3*/4* (dopłata do pokoju 1-os. 712 USD), 

 wyżywienie wg programu – trzy posiłki dziennie (S-śniadanie, L-obiad, K-kolacja), 

 wycieczki i atrakcje zgodnie z programem, 

 opłaty za wjazd do parków narodowych i rezerwatów, 

 usługi lokalnych przewodników podczas zwiedzania, 

 opieka pilota/tłumacza ze strony B.P. Łachmański Travel , 

 wizytę w gorących źródłach Tabacon,  

 safari wodne na Penas Blancas, 

 rejs łodzią po kanałach Parku Tortuguero, 

 canopy tour w Parku Tortuguero, 

 przejazd podniebnym tramwajem w Parku Braulio Carrillo, 

 wycieczka Monteverde Trapiche, 

 conopy tour w Parku Monteverde  

 obowiązkową opłatę wylotową z Kostaryki, 

 opłata wjazdowa na Kostarykę oraz lokalne podatki i opłaty rządowe,  

 ubezpieczenie KL i NNW w SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 01-208 
Warszawa, ul. Przyokopowa 31 wraz z opcją dodatkowego ubezpieczenia (sporty wysokiego 
ryzyka – conopy tour).   
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Cena nie obejmuje: innych posiłków oraz napojów do obiadów i kolacji, wycieczek fakultatywnych, 
napiwków, wydatków osobistych, opłat za filmowanie i fotografowanie, obowiązkowej składki na 
Turystyczny Fundusz Gwarancyjny – 13 zł/os.    
 
UWAGA - Kalkulacja dla grupy min. 12 osób płacących. Kolejność zwiedzania może się zmienić. Program 
może ulec zmianom z powodu siły wyższej lub w wyniku obustronnego uzgodnienia. Ostateczne ceny 
biletów lotniczych z dnia wystawienia. Istnieje możliwość wprowadzenia zmian w cenach biletów wstępu. 
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