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1 DZIEŃ 08.08.23  WARSZAWA – ZURICH 
O godz.: 1950 wylot z Warszawy do Zurichu. Przylot o godz.: 2150 – przejazd do hotelu, nocleg.  
 
2 DZIEŃ 09.08.23  ZURICH – SAN JOSE 4 31.07 
Śniadanie w hotelu. Godz.: 630 transfer na lotnisko, o godz.: 0915 wylot do San Jose. Przylot do stolicy 
Kostaryki o godz.: 1325. Zwiedzenie SAN JOSE, transfer do hotelu, zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg. 
 
3 DZIEŃ  10.08.23 SAN JOSE - TARCOLES – MONTEVERDE (ok. 200 km) 
Śniadanie. Przejazd nad RZEKĘ TARCOLES, której wody zamieszkuje największa na kontynencie 
amerykańskim ilość krokodyli, a bagna położone przy jej ujściu tworzą dom dla ptactwa wodnego i ptaków 
brodzących. Wycieczka łodzią po rzece stanowi niepowtarzalną okazję do obserwacji krokodyli w ich 
naturalnym środowisku. Przejazd do Parku Narodowego Monteverde obejmującego las deszczowy i las 
mglisty. Stanowi on jedno z najrzadszych i najbardziej unikalnych siedlisk na naszej planecie, nie 
wspominając o zadziwiającej różnorodności flory i fauny. 
Tego popołudnia wybierzemy się na spacer po mostach, w czasie którego będziemy mieć okazję docenić 
różnorodność flory i fauny Monteverde. Ścieżki w koronach drzew zapewniają najlepsze warunki do 
obserwowania piękna lasu chmurowego na wszystkich jego poziomach. Trasa liczy ponad 6 km szlaków, na 
których napotkamy osiem mostów o długości od 50 do 170 metrów. Każdy most ma ok. 1,5 metra 
szerokości i największą nośność w Kostaryce - do 80 osób na most, co sprawia, że chodniki w koronach 
drzew w SELVATURA PARK są nie tylko najdłuższym systemem mostów w tym kraju, ale i 
najbezpieczniejszym.  
Zakwaterowanie, obiadokolacja i nocleg w hotelu Monteverde. 
 
4 DZIEŃ  11.08.23 MONTEVERDE - RINCÓN DE LA VIEJA (ok. 200km) 
Śniadanie. Wyprawa z przewodnikiem po Parku Narodowym MONTEVERDE SANTA ELENA, który skupia na 
swym terenie najbardziej kolorowe ptaki (400 gatunków) i motyle tropików, malownicze wodospady, gdzie 
wysokie drzewa z wierzchołkami ukrytymi w gęstych chmurach ozdobione są storczykami, bromeliami, 
paprociami, winoroślami i mchami. Najbardziej znanym okazem ptaka jest kwezal herbowy, w którego 
upierzeniu widoczne jest całe bogactwo soczystych kolorów górskiej dżungli. Można tu również spotkać 
aguti, koati, leniwce, małpy i jeżozwierze.  
Przejazd do PARKU NARODOWEGO RINCÓN DE LA VIEJA. Trekking w parku zwanym po hiszpańsku 
„zakątkiem starej kobiety”. Nazwę tę nadali mu Indianie wierzący, że na zboczach tutejszego wulkanu 
mieszka czarownica, która w gniewie zionie ogniem. Aktywny wulkan wznosi się na wysokość 1916 m 
n.p.m. i został uformowany przez erupcje kilkunastu stożków, w wyniku których powstał jeden krater. 
Odbędziemy spacer u jego podnóża trasą zwaną Sendero Las Pailas, pośród gejzerów błotnych i gorących 
źródeł w otoczeniu przebogatej fauny i flory.  
Zakwaterowanie, obiadokolacja i nocleg w hotelu Rincón de la Vieja. 
 
5 DZIEŃ  12.08.23 RINCÓN DE LA VIEJA - LEON (ok. 350km) 
Śniadanie. Przejazd słynną TRASĄ PANAMERYKAŃSKĄ do granicy w Peñas Blancas, przekroczenie granicy i 
spotkanie z przewodnikiem z Nikaragui w celu transferu do Leon. Po drodze postój na punkcie widokowym 
Mirador de Catarina, aby podziwiać piękną LAGUNA DE APOYO - czyli jezioro z krystalicznie czystą wodą 
znajdujące się w kraterze uśpionego wulkanu. Obiadokolacja i nocleg w hotelu w Leon. 
 



6 DZIEŃ  13.08.23  LEON - ISLA JUAN VENADO – LEON (ok. 60 km)  
Śniadanie. Przejazd do rezerwatu ISLA JUAN VENADO. Wyspa Juan Venado to rezerwat przyrody, który 
obejmuje suchy las tropikalny, lasy namorzynowe i śródlądowe ujście rzeki położone na wybrzeżu Pacyfiku. 
Ta ostoja zapewnia siedlisko dla setek gatunków ptaków wędrownych, krokodyli i innych stworzeń terenów 
podmokłych, jest też ważną plażą lęgową dla żółwi morskich. Podczas tej wycieczki popłyniemy łodzią 
motorową i zobaczymy takie gatunki jak iguana, czapla grecka, rybak królewski, czerwone kraby i wiele 
innych.  
Transfer do hotelu w Leon, obiadokolacja i nocleg.  
 
7 DZIEŃ  14.08.23  LEON - GRANADA (ok. 150 km)  
Śniadanie. Zwiedzanie LEON - pierwszej stolicy Nikaragui, której początki datują się na 1524 r., m.in: Basilica 
de la Asuncion – największa katedra w Ameryce Środkowej, Iglesia de La Recoleccion - przykład 
meksykańskiego baroku, kościół uznawany za najładniejszy w Leon.  
Transfer do hotelu w Granadzie. Obiadokolacja i nocleg.  
 
8 DZIEŃ  15.08.23  GRANADA - LAS ISLATES - GRANADA 
Śniadanie. Zwiedzanie GRANADY - najpiękniejszego miasta Nikaragui położonego u stóp wulkanu 
Mombacho, m.in.: spacer zachwycającymi uliczkami Starówki, Fortaleza La Polvora (hiszpańska forteca), 
Iglesia de la Merced (najpiękniejszy kościół w Granadzie). Następnie udamy się w rejs po jeziorze Nikaragua 
na wyspy Las Islates. Jezioro Nikaragua to największe jezioro w Ameryce Środkowej, o powierzchni blisko 
8250 km2. 365 małych wulkanicznych wysepek zwanych Las Isletas, zamieszkuje społeczność licząca około 
1200 osób. Większość mieszkańców to żyjący w tradycyjny sposób rybacy. Na jednych wyspach znajdują się 
hotele i luksusowe rezydencje, a pozostałe wysepki są bezludne i znajdziemy tam wyłącznie dziewiczą 
przyrodę. Obiadokolacja. Przed zachodem słońca udamy się do wulkanu Masaya na oglądanie roztopionej 
lawy w kalderze, gdzie, miejmy nadzieję, będziemy mieć okazję zobaczyć zielone „Chocoyos” (papugi) 
powracające do swoich gniazd w kraterze. Nocleg w hotelu w Granadzie. 
 
9 DZIEŃ  16.08.23  GRANADA – LA FORTUNA (ok. 350 km) 
Śniadanie. Przejazd do granicy z Kostaryką w Peñas Blancas z przewodnikiem.  
Po przekroczeniu granicy spotkanie z przewodnikiem po Kostaryce. Przejazd nad Jezioro Arenal - godzinna 
przeprawa łodzią na drugi brzeg jeziora, w którego tafli odbija się nieomal doskonały kształt stożka 
wulkanicznego. Zakwaterowanie, obiadokolacja i nocleg w hotelu w La Fortuna. 
 
10 DZIEŃ  17.08.2310.  ARENAL 
Śniadanie. Spacer po PARKU NARODOWYM WULKANU ARENAL. Poprowadzone przez las deszczowy i pola 
lawy szlaki pozwalają podziwiać wulkan Arenal i jezioro. Nazwa szlaku, którym będziemy się poruszać - „Rok 
1968” - pochodzi od erupcji w 1968 r., która była jednym z najważniejszych wydarzeń w historii Kostaryki. 
Erupcja zniszczyła 3 miasta i zabiła kilka osób. Zmieniła też ukształtowanie terenu, a las po zachodniej 
stronie wulkanu zniknął pod lawą. Rezerwat jest jednym z najlepszych miejsc w okolicy do obserwacji tych 
pól lawy. Następnie odwiedzimy plantację kawy. 
Po południu relaks w naturalnych gorących źródłach w ośrodku TABACON otoczonym bujnymi ogrodami i 
wodospadami. Wody termalne są bardzo bogate w minerały, szczególnie wapń i magnez. Po obiadokolacji 
w tym wspaniałym otoczeniu powrót do hotelu na nocleg. 
 
11 DZIEŃ  18.08.23 LA FORTUNA – TORTUGUERO (ok. 180 km) 
Śniadanie. Dzisiaj pojedziemy na karaibskie wybrzeże Kostaryki. Po przybyciu do przystani popłyniemy (ok. 
1,5 godziny) łodzią do PARKU NARODOWEGO TORTUGUERO. Dowiemy się o zwierzętach zamieszkujących 
park oraz o ich środowisku, a także o lokalnych działaniach na rzecz ich ochrony. Zakwaterowanie w lodge, 
odpoczynek i lunch. 
Po południu zapraszamy na wycieczkę po miasteczku Tortuguero, położonym nad samym brzegiem Morza 
Karaibskiego. Odwiedzimy Centrum Ochrony Żółwi Morskich. Przemierzając okolice Tortuguero warto 
zwrócić uwagę na kolorowe domki na palach, zamieszkałe przez ludność pochodzenia afrykańskiego, 
przybyłą tu m.in. z Jamajki. Oprócz języka hiszpańskiego posługują się językiem patois – to jest dialektem 
jamajskim z elementami angielskiego. Z domów, knajpek, hotelików dochodzą dźwięki reggae i zapachy dań 
przyrządzanych na bazie mleczka kokosowego. Można raczyć się świeżymi rybami, krewetkami czy 
homarami. Powrót do lodge na obiadokolację i nocleg. 



 
12 DZIEŃ  19.08.23 TORTUGUERO  
Śniadanie. Wycieczka z przewodnikiem przez tropikalny las do samego serca Tortuguero. Park zachwyca 
bogactwem egzotycznej przyrody - żyją tu leniwce, barwne papugi, tukany, słodkowodne żółwie, iguany i 
zwinne wyjce skaczące z miejsca na miejsce, potrząsając gałęziami. Po powrocie do lodge lunch. Po 
południu wycieczka łodzią po kanałach Parku Narodowego Tortuguero, nazywanego „małą Amazonką” 
Kostaryki. Jest to jeden z dzikich obszarów kraju o największej bioróżnorodności. Kanały otoczone są 
bujnym lasem tropikalnym z bogatą fauną, a plaże słyną z tego, że są siedliskiem siedmiu gatunków żółwi 
morskich. Powrót do lodge na obiadokolację i nocleg. 
Gorąco polecamy nocną wycieczkę do gniazdowania żółwi (obowiązuje dodatkowa opłata). 
 
13 DZIEŃ  20.08.23  TORTUGUERO – SAN JOSE (ok.120km) 
Śniadanie. Popłyniemy łodzią z powrotem do głównej przystani, a następnie busem udamy się do Guápiles 
gdzie zjemy lunch. Przekroczymy granice ogromnego Parku Narodowego Braulio Carrillo, aby dotrzeć do 
San Jose malowniczą trasą z widokiem na pasma wulkaniczne, plantacje bananów i ananasów oraz bujne 
lasy. Transfer do hotelu w San Jose. Obiadokolacja i nocleg.  
 
14 DZIEŃ  21.08.23  SAN JOSE - WULKAN IRAZU - CARTAGO - SAN JOSE AIRPORT (ok. 150 km) 
Śniadanie. Przejazd wśród górskich krajobrazów w kierunku WULKANU IRAZU, który wznosi się na wysokość 
3432 m n.p.m. i jest najwyższym aktywnym wulkanem Kostaryki. Posiada kilka kraterów, jeden z nich 
wypełnia jezioro o charakterystycznej zielonej barwie. Ze szczytu, przy dobrej pogodzie, można oglądać 
wody obu oceanów: Atlantyckiego i Spokojnego. Jest to jedyne takie miejsce na kontynencie 
północnoamerykańskim. Następnie przejazd do CARTAGO - wizyta w Bazylice Matki Bożej Anielskiej – 
słynnym miejscu pielgrzymkowym, gdzie podziwiać można wysokie, sklepione sufity i przepiękne witraże. 
Pochodząca z lat trzydziestych XVII wieku budowla kryje relikwię La Negrita (Czarna Dziewica) - małą figurkę 
Matki Boskiej wykonaną z jadeitu, którą znaleziono w tym miejscu 2 sierpnia 1635r. Przyjazd na lotnisko 
około godz.: 1600. Godz.: 1900 wylot do Zurichu. 
 
15 DZIEŃ  22.08.23  ZURICH - WARSZAWA 
Godz.: 1555 lądowanie w Zurichu. Godz.: 1715 wylot do Warszawy. Przylot o godz.: 1910. 
UWAGA : kolejność zwiedzania może ulec zmianie. 

Cena: 6.500 PLN i 2.500USD 
W cenie: 

• bilet lotniczy na trasie: Warszawa – Zurich – San Jose – Zurich - Warszawa; bagaż zasadniczy 23 kg, podręczny 8 kg; linie lotnicze SWISS; 

• 13 noclegów, w tym: 11 w hotelach 3* w pokojach dwuosobowych z WC i prysznicem oraz 2 w lodge; 

• wyżywienie wg programu, typu HB: 12 śniadań, 11 obiadokolacji oraz 3 lunche; 

• usługi lokalnych przewodników z językiem angielskim oraz polskiego pilota na całej trasie; 

• lokalny transport klimatyzowanymi autokarami; 

• bilety wstępu do zwiedzanych obiektów; 

• ubezpieczenie w Signal Iduna Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń SA; 01-208 Warszawa, Przyokopowa 31:  
koszty leczenia (150.000 Euro), koszty ratownictwa (6.000 Euro), następstwa nieszczęśliwych wypadków (15.000 PLN i 15.000 PLN na 
wypadek śmierci), bagaż podróżny (1.000 PLN); 

• ubezpieczenie od chorób przewlekłych; 

• obligatoryjne składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny - 13 PLN od osoby i Turystyczny Fundusz Pomocowy - 13 PLN od osoby. 
Cena nie obejmuje: 

• kosztów wizy; 

• napiwków dla miejscowych przewodników, kierowców, boyów hotelowych, bagażowych; 

• opłat za usługi i towary indywidualnie zamawiane przez podróżnego, opłat za mini bar, rozmowy telefoniczne, internet, opłat za 
zezwolenia na robienie zdjęć lub kręcenie wideo (jeżeli są wymagane) itp. 

• ubezpieczenia od kosztów rezygnacji (uwaga: można wykupić do 5 dni od daty zgłoszenia na imprezę)cena ok 3%; 


