


9 dni ekstremalnych wrażeń w otoczeniu 

tropikalnej przyrody!

Zapraszamy do kraju aktywnych wulkanów, dziewiczych

plaż, plantacji bananów i wyśmienitej, kostarykańskiej

kawy. Wyprawa, podczas, której poznamy najpiękniejsze

zakątki Kostaryki oraz poczujemy uderzenie adrenaliny

podczas wielu propozycji aktywnego spędzania czasu.

Emocje i niezapomniane wrażenia gwarantowane!

Program jest zaplanowany tak, aby pojawiły się w nim

zarówno emocjonujące atrakcje, jak również czas na

relaks i celebrację przepięknych plaż, czystej wody

Oceanu Spokojnego i zapachów niespotykanych nigdzie

indziej roślin.

KOSTARYKA PERŁA AMERYKI ŚRODKOWEJ

- INCENTIVE



DZIEŃ 1: WARSZAWA - SAN JOSE

Zbiórka (2 godz. przed odlotem) na lotnisku Okęcie w Warszawie.

Odprawa bagażowo-paszportowa i wylot do Kostaryki. Przylot na

Międzynarodowe Lotnisko Juan Santamaria.

DZIEŃ 2: SAN JOSE – RAFTINGI NA RZECE RIO PACUARE

(PARK NARODOWY TORTUGERO)

Śniadanie w hotelowej restauracji we wczesnych godzinach

porannych. Transfer do Rio Pacuare, gdzie czeka nas ekstremalna

przygoda. Rafting, czyli spływ spełniona rzeką Rio Pacuare!

Po specjalnym szkoleniu oraz wyposażeni w odpowiedni sprzęt my

także zmierzymy się z żywiołem – i tym samym rozsmakujemy się

w jednej z największych atrakcji Kostaryki.

To niepowtarzalna szansa, aby przeżyć wspaniałą przygodę,

podnieść poziom adrenaliny we krwi, a jednocześnie nacieszyć się

widokiem niezwykle egzotycznej, kostarykańskiej przyrody.

Wygłodzeni przez zmaganie się z wartkim nurtem rzeki

zatrzymamy się na obiad. Po powrocie do hotelu w godzinach

popołudniowych poczęstunek i koktajl, a następnie kolacja,

podczas której będą Państwo mieli okazję degustować wyśmienite,

typowe dania kuchni kostarykańskiej.

Przemierzając okolice Tortugero warto zwrócić uwagę na kolorowe

domki na palach, zamieszkiwanych przez ludność pochodzenia

afrykańskiego, przybyłej tu m.in. z Jamajki. Oprócz hiszpańskiego

posługują się językiem patois (dialekt używany na Jamajce, z

wyraźnymi elementami angielskiego). Z domów, knajpek, hotelików

dochodzą dźwięki reggae i zapachy dań przyrządzanych na bazie

mleczka kokosowego. Za parę dolarów można raczyć się świeżymi

rybami, krewetkami czy homarami, a nawet zamówić na kolację

coś według własnego życzenia.



DZIEŃ 3: PARK NARODOWY TORTUGERO – CANOPY –

WULKAN ARENAL

Wczesnym rankiem zapraszamy na kolejną przygodę w na

wskroś egzotycznym parku.

Podczas krótkiego spaceru podziwiać będziemy widoki i

okalający nas krajobraz obfitujący w wiele kanałów i dżunglę.

Tortugero zwane jest kostarykańską Amazonią, a to dlatego,

że bujna roślinność dorównuje tropikalnym lasom Ameryki

Południowej, a fauna jest niezwykle urozmaicona, obfitująca

z zupełnie nieznane, egzotyczne dla nas gatunki. Żyją tu

leniwce, baraszkujące wesoło słodkowodne żółwie,

skrzeczące ary oliwkowe i wielobarwne papugi, a zwinne

wyjce skaczą z miejsca na miejsce, potrząsając gałęziami.

Przed śniadaniem proponujemy Państwu CANOPY (zip-

line), czyli bardzo popularny w Kostaryce rodzaj sportu, który

polega na tym, że w uprzęży sunie się po linach pomiędzy

rozpiętymi w konarach drzew platformami. Taka przejażdżka

wzbudza naprawdę ogromne emocje, zwłaszcza, że

przepiękne widoki podziwiane są z zupełnie innej

perspektywy, tropikalna przyroda jest wręcz na wyciągnięcie

ręki. Canopy jest naturalnym sposobem poruszania się po

lasach tropikalnych. System lin, platform i uprzęży został po

raz pierwszy zastosowany przez botaników, którzy

wykorzystując te narzędzia mieli lepszy dostęp do badanej

roślinności, nie niszcząc przy tym ekosystemu.



Transfer z Pacuare w okolice wciąż aktywnego wulkanu Arenal. Po drodze mijać będziemy ogromne

plantacje ananasów, yuki (typowy korzeń jadalny dla Kostarykańczyków). Tu także uprawia się na szeroką

skalę papaję oraz cytryny. Trasa wiedzie przez bardzo ciekawe krajobrazowo zakątki kraju. Po drodze

zrobimy sobie wiele przystanków na zdjęcia, zakupy u przydrożnych sprzedawców świeżych, soczystych i

słodkich owoców.

Po przybyciu do hotelu zakwaterowanie. Wieczorem zapraszamy na kąpiel w gorących źródłach

wulkanicznych (Hot Springs), tworzących naturalne baseny i malownicze kaskady. W ponad 16 basenach

wypełnionych wodą temperaturze od 35 do 40°C, wśród pary unoszącej się z podświetlonych basenów,

obrośniętych tropikalną roślinnością, można wspaniale odpocząć, zanurzając się w gorącej wodzie pływając

wokół atoli porośniętych palmami lub nurkując pod kaskadami. Prosimy koniecznie zabrać ze sobą kostium

kąpielowy! Hotel znany jest ze wspaniałego SPA, w którym można korzystać z aromatycznych kąpieli

podziwiając jednocześnie malowniczy wulkan Arenal. Jeśli powietrze będzie przejrzyste zobaczycie Państwo

lawę wydostającą się z krateru wulkanu!



DZIEŃ 4: WULKAN ARENAL

Po śniadaniu w hotelowej restauracji zapraszamy na Sky Trek!

Będziemy przemieszczać się na wysokości koron drzew na. Sky

Trek dostarcza mnóstwo adrenaliny, ze względu na dużą

prędkość, z która odbywają się zjazdy. Będzie to wyjątkowa

okazja aby poszaleć w dżungli jak Tarzan i podziwiać bogactwo

przyrody, która wilgotnych, często osnutych mgłą lasach nie ma

sobie równych. Powrót do miejscowości La Fortuna na lunch.

Wieczorem rozrywka w kostarykańskim stylu. Latynoska muzyka,

taniec i przepyszna kolacja.

DZIEŃ 5: ARENAL – JACO BEACH

Śniadanie w hotelowej restauracji. Wyjazd z Arenal do Jaco

Beach, na wybrzeże nadpacyficzne niezwykle malowniczą drogą,

wiodącą pośród plantacji kaw na zboczach wzgórz W godzinach

popołudniowych zapraszamy na Beach Party z wyśmienitą

kolacją.



DZIEŃ 6: Park Narodowy Manuel Antonio -

Jaco

Śniadanie w hotelowej restauracji. Po posiłku

zapraszamy do Parku Narodowego Manuel

Antonio. Manuel Antonio jest przepiękną

tropikalną plażą z na wskroś egzotyczną

przyrodą. Po drodze na plażę przejdziemy

przez tropikalny las, w którym zapewne

zobaczymy tłumy małp kapucynek (cara

blanca), małych krabików oraz całkiem sporych

legwanów. Przy odrobinie szczęścia

zobaczymy leniwca, małpki, krokodyla,

dzięcioła i wiele innych ptaków, roślin i

owadów.

Zachęcamy gorąco do spróbowania swych sił

w surfingu, na doskonałych falach Pacyfiku!

Skorzystajcie Państwo z najlepszych plaż

surfingowych Kostaryki! Po przybyciu na plażę

uczestnicy otrzymają sprzęt, udzielone zostaną

informacje o bezpieczeństwie, a następnie

odbędzie się pokaz doświadczonych surferów i

lekcja instruktażowa.

Po lekcji surfingu zapraszamy na wyśmienitą

kolację do restauracji



DZIEŃ 7: PARK NARODOWY MANUEL ANTONIO-SAN JOSE

Poranny wypoczynek na pięknych plażach Pacyfiku, rozkoszowanie się bujnymi lasami Parku

Narodowego Manuel Antonio. Po południu przejazd przez góry Aguacate do San Jose. Wieczorem

zapraszamy do Casino Fiesta, kolacją, z open-barem i muzyką latynoską na żywo! Gwarantujemy dużo

rozrywki i dobra zabawę.

DZIEŃ 8: SAN JOSE

Po śniadaniu przejazd na międzynarodowe lotnisko Juan Santamaria. Wylot z Kostaryki.

DZIEŃ 9: WARSZAWA

Przylot do Polski.


