KOSTARIKA, PANAMA 2017
(Mosty mezi dvěma kontinenty, dvěma oceány…)
program 16 dní
San Jose – Sarchí – NP Poás – La Ensenada – Rio Abangares – Santa Elena – Monteverde –
Rio Celeste – NP Tenorio – NP Arenal – NP Cahuita – Puerto Viejo – Bocas del Toro –
Panama City – Panama canal – San Blas

Program zájezdu:
1. den: odlet z Prahy do San Jose - hlavního města Kostariky. Transfer do hotelu.
2. den: dopoledne prohlídka centra San Jose - tr žnice Mercado Central, katedrála, národní divadlo Teatro
Naciona l, návštěva Muzea zlata s představením předkolumbovských kultur Kostariky, odpoledne výlet do
městečka Sarchí, které je centrem výroby dřevěných pestře malovaných vozíků (carretas) a jiných suvenýrů,
exkurze do jedné z fabrik.
3. den: ráno návštěva NP Poás s jedním z největších sopečných kráterů na světě (v průměru 1,5 km,
hloubka 300 metrů, výška 2708 m n.m.), ze kterého neustále stoupá dým. Odpoledne sjezd k pobřeží
Pacifiku do velmi vzácného suchého lesa v provincii Guanacaste, večer pozorování nezapomenutelného
západu slunce nad ostrovem Chira v zálivu Nicoya, ubytování na haciendě La Ensenada uprostřed pastvin,
plantáží melounů a papáji.
4. den: brzy ráno výlet lodí záplavovou oblastí mangrovových mokřadů na řece Abangares, pozorování
vodního ptactva (několik druhů volavek, čápi, kolpíci, pelikáni, kormoráni, fregatky, ibisové, vlhovci, aj.).
Přejezd krajinou s osamělými farmami mezi Kordillerami Guanacaste a Tilarán až do zapadlého městečka
Santa Elena, které v 50.letech založili američtí kvakeři. Pro zájemce návštěva park u Selvatura s nejlepší
Canopy Tour v Kostarice (lanové dráhy v korunách stromů, 15 lan, nejdelší měří 1 km), zavěšené mosty,
zahrada až s 20 druhy motýlů, Herpetarium s plazy a obojživelníky vč. žab.
5. den: Monteverde, návštěva proslulé přírodní rezervace, která je domovem rozmanitých druhů savců
včetně jaguára, ocelota nebo tapíra, ptáků, mj. kvesala chocholatého, motýlů, ale také přes 2500 druhů
rostlin včetně epifytů, orchidejí, prastarých kapradin a lián. Procházka mlžným pralesem, pozorování a focení
až 14 druhů kolibříků. Odpoledne návštěva kávových plantáží Don Juan s celým procesem zpracování až po
ochutnávku čerstvě pražené kávy.
6. den: výlet k řece Rio Celeste v oblasti NP Tenorio. Tato řeka je stále ještě skrytým tajemstvím Kostariky
(nenajdete ji téměř v žádném průvodci). Tyrkysově modrá barva řeky vzniká chemickou reakcí po soutoku
dvou horských potoků stékajících po svazích sopky Tenorio (1.916 m). Pěší turistika panenským deštným
pralesem až k vodopádům. Odpoledne přesun k vulkánu Arenal (1633 m), jednoho ze symbolů Kostariky,
který se probudil po silném zemětřesení v roce 1968, poslední roky je však opět bez jakékoli aktivity.
7. den: celodenní pobyt v oblasti NP Arenal, 3km okruh tropickým deštným pralesem, během kterého se
dostaneme i mezi koruny stromů díky 10 pevným a 6 zavěšeným mostům, které jsou dlouhé 48 až 98 metrů.
Díky různorodosti mikroklima zde žije až 200 druhů ptáků. Pěší výlet parkem až ke zkamenělé lávě
s vyhlídkami na majestátní sopku a jezero Arenal. Fakultativně návštěva termálních lázní Tabacón, relaxace
uprostřed tropických zahrad v džungli, 5 bazénů s teplotami od 25 do 38°C, eventuálně výlet k 70 metrů
vysokým vodopádům La Fortuna.
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8. den: ráno přesun do Karibské oblasti okolo důležitého přístavu Puerto Limón a dále podél pobřeží až do
surfařského ráje Puerto Viejo, ale jinak ospalé vesničky s obyvateli převládajíc s afro-karibskými kořeny.
Cestou návštěva NP Cahuita, který je znám malebnými plážemi a velmi bohatou faunou (mj. lenochodi,
mývalové, nosály, aguti, malpy, vřešťani a několik druhů ptactva). Pěší turistika pobřežním tropickým
deštným lesem hned vedle bílých pláží, které končí korálovým útesem.
9. den: Puerto Viejo, dopoledne odpočinek u hotelového bazénu nebo na některé z nejkrásnějších pláží
karibské části Kostariky (Playa Chiquita nebo Manzanillo), koupání v Karibiku, pozorování surfařů. Poté
přejezd přes řeku Sixaola do Panamy, a následně vodním taxi z přístavu Almirante do tropického ráje Bocas
del Toro, transfer do hotelu.
10. den: celodenní lodní výlet mezi souostrovím Bocas del Toro, jehož součástí je i národní park Marino
Isla Bastimentos s unikátním ekosystémem. Pozorování delfínů, pláž s výskytem endemických červených
žabiček, pozorování života na korálech těsně pod hladinou a samozřejmě návštěva panenských pláží
s bílým pískem - koupání a možnost ke šnorchlování. Pozdě odpoledne návrat do hotelu.
11. den: ráno transfer na letiště a odlet do Panama City - hlavního města Panamy. Prohlídka zbytků staré
Panamy (Panama Viejo) zničené v roce 1671 britskými piráty vedenými Henry Morganem a koloniální
Panamy (Casco Viejo) s úzkými uličkami, náměstí s barokními kostely a prezidenstkým palácem.
12. den: prohlídka Panamského průplavu včetně nejznámějšího zdymadla Miraflores a zajímavého muzea
věnovaného stavbě kanálu. Poté přesun k městu Colón, návštěva zdymadel Gatun a pevnosti San Lorenzo,
kterou Španělé vybudovali již v roce 1596 v ústí řeky Chagres do Karibiku.
13.-14. den: 2denní výlet na souostroví San Blas v Karibském moři, které tvoří 378 ostrůvků (většina z nich
je neobydlených) a které jsou pod autonomní samosprávou (tzv. comarca) původního etnika Kuna Yala.
Místní ženy zdobí typické pestrobarevné prošívané látky molas a na rukou i nohách nosí návleky z tisíců
korálků. Relaxace na bílých panenských plážích s palmami, koupání a šnorchlování v průzračné vodě.
Výlety na další ostrůvky, kde se budete cítit do slova jako v ráji. Poslední den návrat do civilizace – hlavního
města Panama City.
15. den: ráno transfer na letiště a odlet přes Miami do Evropy
16. den: přílet do Prahy

Cenová nabídka k programu zájezdu KOSTARIKA a PANAMA 2017 (16 dní)
Termín zájezdu: 11.3.-26.3.2017
CENA ZÁJEZDU:

88.900 Kč při 12-14 osobách
93.300 Kč při 8-10 osobách

Příplatek za 1-lůžkový pokoj: 12.800 Kč
Cena zahrnuje: letecké spojení Praha – San Jose, Panama City – Praha vč. letištních poplatků, 1x přelet
Bocas del Toro – Panama City, dopravu najatým autobusem v Kostarice a Panamě, transfery, vodní taxi
Almirante – Bocas del Toro, 13x ubytování v kvalitních hotelech 3* až 4* kategorie se snídaní,
1x v jednoduchých chatkách na souostroví San Blas s polopenzí, všechny vstupy a výlety dle programu,
služby českého průvodce po celou dobu pobytu v Kostarice a Panamě, na některých místech také služby
místního průvodce
Cena nezahrnuje: cestovní pojištění, doporučená částka kapesného na stravu a pití cca 290 USD
Fakultativní příplatky (nejsou povinné; objednat a uhradit je lze až na místě):
2. den: vstupné do národního divadla Teatro Nacional v San José: 11 USD
4. den: vstupné do Selvatura: od 50 USD dle programu, více na http://www.selvatura.com/general-info/rates/
7. den: vstupné do termálních lázní v La Fortuna: cca 37 USD
7. den: vstupné k vodopádům La Fortuna: 8 USD
Vstupy v rámci programu zájezdu, které jsou v ceně: Muzeum zlata v San José, národní parky Poás, Arenal,
Cahuita, přírodní rezervace Rio Abangares, Monteverde (Coricancha), Rio Celeste, vstupné do Arenal Hanging
Bridges, návštěva kávových plantáží Don Juan a exkurze do fabriky vozíků (carretas) v Sarchí. V Panamě
celodenní výlet lodí v Bocas del Toro (10.den), vstupné na zdymadla a do muzea Miraflores, pevnosti San
Lorenzo a Panama Viejo, vstupné do comarca a ostrůvky San Blas.
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Zajištěné letecké spojení: Air France / KLM
AF1383 11MAR PRAHA – PARIS
AF 430 11MAR PARIS – SAN JOSE

0955 1140
1345 1815

KL 758 25MAR PANAMA CITY – AMSTERDAM
KL1357 26MAR AMSTERDAM – PRAHA

1855 1200
1620 1745

Nabídka pojištění:
1/ Cestovní pojištění Sbaleno od ERV Evropská pojišťovna:
Tarif:
Cena pojištění
v Kč (11-17 dní)

K moři (limity plnění viz příloha)
Osoba
Senior
mladší 70 let
(18-69)

osoba starší 70 let

Za poznáním (limity plnění viz příloha)
Osoba
Senior
mladší 70 let
(18-69)

Se spoluúčastí
780
1260
940
Bez spoluúčasti
920
1480
1110
Varianta se spoluúčastí znamená, že se klient podílí na vzniklé škodě částkou 1500 Kč.
Toto pojištění lze zajistit kdykoli před odletem.

osoba starší 70 let

1510
1780

2/ Připojištění pro případ storna zájezdu od ERV Evropská pojišťovna (max. vyplacená částka 88.900 Kč,
spoluúčast 20%): 3% z celkové ceny zájezdu, tj. 2.667 Kč/osoba.
V případě jen samotného připojištění pro případ storna (bez cestovního pojištění Sbaleno): 4% z celkové
ceny zájezdu, tj. 3.556 Kč.
Lze sjednat max. 3 dny po uhrazení cestovních služeb (zálohy)
Platební podmínky:
1/ Zálohu je nutné uhradit ve výši 35.000 Kč za osobu do 20.7.2016.
2/ Doplatek je splatný min. 30 dní před odletem, tj. nejpozději do 10.2.2017.
Číslo účtu: 19-8995560247 / 0100 (KB Chomutov)
Variabilní symbol: 701
Stornovací podmínky (stornopoplatky):
Více než 60 dní před odletem: skutečně vzniklé náklady, min. 1.500 Kč
59 – 30 dní: skutečně vzniklé náklady, min. 10%
29 – 15 dní: skutečně vzniklé náklady, min. 40%
14 – 4 dny před odletem: skutečně vzniklé náklady, min. 80%
3 dny a méně: 100%
Skutečně vzniklými náklady se rozumí fixní náklady jako např. zaplacené a vystavené letenky letecké
společnosti, uhrazené náklady (po rozpočítání na osobu) za garantované služby, např. autobus pro skupinu.
V případě jakýchkoli dotazů mě můžete kontaktovat telefonicky nebo e-mailem (kontakt viz níže).
Prosím o zaslání také Vašeho čísla pasu a data jeho platnosti.
K zájezdu bychom zorganizovali ještě informační schůzku, která by se konala asi měsíc před odletem v
Praze. Místo a čas bude ještě upřesněno.
David Maják
Mobil: 739 324 320
E-mail: david.majak@mistitour.com, david.majak@seznam.cz
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