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AMERYKA ŚRODKOWA  

KOSTARYKA – NIKARAGUA - wyprawa 

 
Trasa: (KOSTARYKA) San Jose – wulkan Poas – Park Narodowy Tortugero 
– La Fortuna – Santa Elena – Monte Verde (NIKARAGUA) San Jorge – 
Wyspa Ometepe – Jezioro Nikaragua – Granada – Wulkan Masaya – 
Wybrzeże  - Managua   
 

KOSTARYKA choć to niewielki kraj, 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. 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.  
 
NIKARAGUA - w czasach prekolumbijskich obszar dzisiejszej Nikaragui znajdował się pod panowaniem Majów. 
W 1502r. do wybrzeży Nikaragui dotarł Krzysztof Kolumb. Podbój kraju nastąpił w latach 1522-24, a 10 lat 
później Nikaragua została włączona do wicekrólestwa Nowej Hiszpanii. Nikaragua ma do zaproponowania wiele 
atrakcji: dziewiczą przyrodę - piękne plaże, majestatyczne wulkany i jeziora powulkaniczne, tropikalne lasy i 
sawanny, błękitne laguny, unikalne zwierzęta (w tym żółwie morskie) oraz zabytki z czasów kolonialnych.  
 
Największe atrakcje:  

 Wulkan Poas – drugi pod względem wielkości krater na świecie   

 Tortugero – ogromne bogactwo gatunków ptaków oraz miejsce rozrodu żółwi morskich 

 Atrakcje rzeki Arenal 

 Monte Verde – górski las chmurny oraz las mglisty 

 Wyspa Ometepe - jedno z najpiękniejszych widokowo i przyrodniczo miejsc w Ameryce Środkowej 

 Granada – z piękną architekturą kolonialną 

 Aktywny Wulkan Masaya 

 Wspaniałe plaże Wybrzeża Pacyfiku  
 

 
PROGRAM WYJAZDU 
 
Dzień 1 Warszawa – San Jose (-/-/-) 
Wylot z Warszawy, przelot na Kostarykę. Po przylocie transfer do hotelu, zakwaterowanie, nocleg. 
 
Dzień 2 Wulkan Poas (S/L/-)  
Po śniadaniu krótkie zwiedzanie stolicy Kostaryki. Następnie przejazd w stronę Wulkanu Poas, który jest drugim 
pod względem wielkości kraterem na świecie oraz największym gejzerem na planecie. Park Narodowy 
znajdujący się wokół wulkanu jest jednym z najbogatszych przyrodniczo obszarów w Ameryce Środkowej. 
Popołudniu powrót do San Jose. Nocleg.  
 
Dzień 3 Tortugero (S/-/K)  
Po śniadaniu udamy się w stronę wybrzeża Morza Karaibskiego. Celem naszej podróży będzie Park Narodowy 
Tortugero. Po krótkim odpoczynku udamy się łodzią do logii  położonej w Parku Narodowym. Tortugero jest 
obszarem chroniącym unikalny i bardzo zagrożonym ekosystem lasów deszczowych na wybrzeżu Morza 
Karaibskiego. Ogromne bogactwo gatunków ptaków oraz miejsca rozrodu żółwi morskich stanową największe 
bogactwo Parku. Dla chętnych (fakultatywnie ok.30 USD) nocna wycieczka na plażę gdzie składają jaja żółwie 
morskie. Nocleg. 
 
Dzień 4 Tortugero (S/L/K)  
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Całodzienne zwiedzanie parku: rejs po kanałach podczas którego z bliska będziemy mogli doświadczyć piękna i 
bogactwa przyrody. Złożymy również wizytę w małym muzeum oraz obędziemy pieszą wycieczkę po lesie 
tropikalnym - zobaczymy las z poziomu ziemi oraz z poziomu kron drzew. Nocleg. 
 
Dzień 5 La Fortuna (S/-/-) 
Po śniadaniu i ostatniej wycieczce po parku opuścimy loggie i udamy się w drogę do miejscowości La Fortuna.  
Dla chętnych (fakultatywnie ok.45 USD) wizyta w gorących źródłach Baldi.  
 
Dzień 6 La Fortuna (S/-/-)  
Tego dnia kilka propozycji wycieczek fakultatywnych (dla chętnych): możliwość raftingu na rzece Aranal (ok.85 
USD), możliwość wycieczki rowerowej w malowniczych rejonach wulkanu Arenal (ok.65 USD), możliwość 
wycieczki konnej. Nocleg w La Fortuna. 
 
Dzień 7 Santa Elena (S/-/-) 
Po śniadaniu dla chętnych (fakultatywnie ok.65 USD) rejs łodzią po lagunie Arenal. Następnie przejazd do 
miejscowości Santa Elana położonej w górach. Popołudniu wycieczka na plantację kawy. Chętnie mogą się 
wybrać na nocną wycieczkę do lasu chmurnego (fakultatywnie ok.25 USD).  
 
Dzień 8 Monte Verde (S/-/-)  
Po śniadaniu udamy się do jednego z najciekawszych przyrodniczo obszarów Ameryki Środkowej - górski las 
chmurny oraz las mglisty. Spacer po parku. Po południu możliwość przeżycia jednej z najbardziej 
emocjonujących przygód – Canopytur (fakultatywnie ok.55 USD), czyli zjazd linowy i szybowanie pośród bujnej 
roślinności lasu deszczowego. Nocleg.  
 
Dzień 9 Wyspa Ometepe (S/-/-)   
Opuszczamy górskie rejony Kostaryki i udajemy się w kierunku granicy z Nikaraguą. Po przekroczeniu granicy 
przejazd do miejscowości San Jorge, a następnie rejs promem na wyspę pochodzenia wulkanicznego – 
Ometepe, znajdującej się na Jeziorze Nikaragua. Wyspa Oemtepe to dwa wulkany Concepción i Maderas, które 
stworzyły jedno z najpiękniejszych widokowo i przyrodniczo miejsc w Ameryce Środkowej. Wyspa posiada 
niepowtarzalny klimat i jest przyrodniczą perła Nikaragui. Ometepe to także miejsce, gdzie różne narody i kultury 
pozostawiły ślady swojej obecności. Nocleg.  
 
Dzień 10 Wyspa Ometepe – Granada (S/-/-)  
Tego dnia zobaczymy największe atrakcje wyspy Ometepe: Lagunę Charco Verde, plażę Santo Domingo, 
tajemnicze rysunki naskalne. Popołudniu rejs powrotny do San Jorge, a następnie przejazd do miasta Granada. 
Po zakwaterowaniu, wieczorny spacer po jednym z najładniejszych miasta Ameryki Środkowej, posiadającym 
świetnie zachowaną architekturę kolonialną. Nocleg.  
 
Dzień 11 Jezioro Nikaragua - Granada (S/-/-)  
Po śniadaniu rejs po jeziorze Nikaragua podczas którego zobaczymy maleńkie wysepki utworzone podczas 
erupcji pobliskich wulkanów. Następnie zwiedzanie Granady. Zobaczymy: katedrę, kościół la Merced, oraz 
Guadalupe. Spróbujemy również wyśmienitej nikaraguańskiej kawy i czekolady. Odwiedzimy także manufakturę 
cygar oraz skosztujemy specjałów kuchni nikaraguańskiej. 
 
Dzień 12 Wulkan Masaya (S/-/-)  
Poranek spędzimy w Granadzie. Następnie udamy się na Wulkan Masaya, który nadal jest aktywnym 
wulkanem. Zobaczymy także małe muzeum poświęcone wulkanom oraz pozostałości po poprzednich erupcjach 
wulkanu. Przejazd na wybrzeże Pacyfiku. Nocleg w jednej z nadmorskich miejscowości.  
 
Dzień 13 Wybrzeże Pacyfiku (S/-/-) 
Czas wolny, wypoczynek. Dla chętnych możliwość skorzystania z propozycji wycieczek: wycieczka konna po 
okolicy, rejs na połów ryb, lekcja surfingu. 
 
Dzień 14 Wybrzeże Pacyfiku (S/-/-) 
Czas wolny na wypoczynek . Dla chętnych, całodniowa wycieczka do zabytkowego miast Leon – zwiedzanie 
katedry oraz spacer po dachu z którego roztacza się piękny widok na miasto i otaczające je  wulkany. Spacer po 
mieście, które zachowało tradycyjna zabudowę kolonialną. Powrót na nocleg do hotelu nad Pacyfikiem. 
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Dzień 15 Wybrzeże Pacyfiku – Managua (S/-/-) 
Po wczesnym śniadaniu udamy się do Managua - stolicy Nikaragui. Krótkie zwiedzanie podczas którego 
zobaczymy Plac Rewolucji, ruiny katedry zniszczonej podczas tragicznego trzęsienia ziemi w 1972 roku. 
Transfer na lotnisko. Odlot do Europy. 
 
Dzień 16 Warszawa (-/-/) 
Przylot do Warszawy. 
 

Termin:     Cena:     
 21.07 – 05.08.2018r.   8 635 zł + 2 255 USD 
 
Cena obejmuje:  

 przelot samolotami rejsowymi na trasie Warszawa/Kostaryka, Nikaragua/Warszawa,  

 noclegi: hotele 2*/3* wg lokalnej kategoryzacji oraz lodg’e (dopłata do pokoju 1-os. 895 USD), 

 wyżywienie wg programu (S-śniadanie, L-obiad, K-kolacja),  

 transfery lotniska/hotele/lotniska,  

 bilety na środki transportu w poszczególnych krajach (bus, łódź), 

 wycieczki i atrakcje zgodnie z programem,  

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

 lokalne podatki i opłaty rządowe,  

 ubezpieczenie KL i NNW w SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 01-208 Warszawa, 
ul. Przyokopowa 31.  

 
Cena nie obejmuje: innych posiłków oraz napojów do obiadów i kolacji, wycieczek fakultatywnych, napiwków, 
wydatków osobistych, opłat za filmowanie i fotografowanie, biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, opłat za 
lokalnych przewodników, opłat granicznych - ok.435 USD, wycieczek fakultatywnych ok.430 USD, obowiązkowej 
składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny – 13 zł/os.     
 
UWAGI – Kalkulacja dla grupy min. 08 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 oraz cenach 
wycieczek fakultatywnych. 
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