
Jedząc banany Chiquita czy pijąc kawę w Costa Cafe nawet przez myśl ci nie
przeszło, że to właśnie w kraju ich pochodzenia przeżyjesz przygodę życia.
Kostaryka - kraina żywiołów, zielony raj gdzie doświadczysz wody, ognia,
ziemi i powietrza. Położona między Oceanem Spokojnym i Morzem
Karaibskim. Z północy na południe przecięta łańcuchem czynnych i
uśpionych wulkanów. Centrum kraju to żyzny płaskowyż porośnięty bujnym,
wilgotnym, tropikalnym lasem chmurowym oraz uprawami kawy,
bananów, ananasów, trzciny cukrowej i mango. Jedyne w swoim rodzaju
miejsce, gdzie będziesz latać ponad drzewami, skakać między skałami
górskiej rzeki, pokonywać bezdroża quadami i cieszyć się bajecznymi
plażami o zachodzie słońca.

GRUPA MAX 16 OSÓB 

WYMAGANIA

Bez wcześniejszego
zapoznania się z
planem prosimy o
niezapisywanie się na
wyjazd. Oferowane
przez nas atrakcje nie
są dla każdego. Jak
masz wątpliwości nie
wahaj się z nami
skontaktować. 

Minimum 21 lat.

50% NA 50%

Połowę naszej wyprawy spędzimy w górskiej części Kostaryki, odkrywając
tropikalne lasy, wulkany, rzeki, wodospady, rozlewiska podmokłych lasów
oraz spędzimy noc na wschodnim wybrzeżu - od strony morza Karaibskiego.
To będzie intensywny czas! W drugiej części wyprawy wybierzemy się na
zachodnie wybrzeże, gdzie intensywniejsze dni będziemy przeplatać z
chwilami błogiego relaksu nad Pacyfikiem. Północ, południe, wschodnie i
zachodnie wybrzeże będzie nasze!  Wszystkie te niesamowite miejsca
odwiedzimy dzięki naszemu prywatnemu busikowi, a tam, gdzie nie da
rady...patrz niżej.

www.amazingamericas.pl

PÓŁWYSEP NICOYA ATV I CORCOVADO ŁODZIĄ

Przez 2 dni będziesz przemierzał qudami ATV piaszczyste bezdroża, lasy i
rzeki. Dotrzesz do miejsc niedostępnych dla samochodów. Ukoronowaniem
pierwszego dnia przygody będzie nocleg w pobliżu dziewiczej plaży. A
ostatnie 2 dni wyprawy spędzisz w namiotach, w  jednym z najdzikszych
miejsc Kostaryki - półwyspie Corcovado!

NOWE PRZYJAŹNIE ORAZ AUTENTYCZNE I BOGATE
DOŚWIADCZENIA

To będzie czas prawdziwego resetu, to czas na 
PRZYGODĘ ŻYCIA!

BEZPIECZNA
REZERWACJA

Jeśli wyjazd nie
doszedłby do skutku z
jakiegokolwiek powodu
gwarantujemy 100%
zwrotu wpłaconych
środków.

PRZYGODA, ADRENALINA I  INTENSYWNE EKSPLOROWANIE  
 KRAJU Z MOMENTAMI BŁOGIEGO RELAKSU

2 noce w namiotach na wybrzeżu, tyrolki, quady,  tropienie dzikich
zwierząt, tubing, skoki do wody, trekkingi, kajaki, wodospady,
wulkany,  surfing, noclegi maksymalnie blisko przyrody. Cała
przygoda zwieńczona relaksem na rajskich plażach Oceanu
Spokojnego. 

AMAZING AMERICAS

K O S T A R Y K A
W KRAINIE ŻYWIOŁÓW

 
 

2

P R Z Y G O D A  W Z Y W A !

„Życie jest zbyt krótkie żeby
podróżować zwyczajnie,

kiedy można
NIESAMOWICIE” 



ODCZUJESZ WSZYSTKIMI ZMYSŁAMI
DZIKĄ PRZYRODĘ LASÓW

DESZCZOWYCH I ODWIEDZISZ
SANKTUARIUM LENIWCÓW

CZEGO DOŚWIADCZYSZ

TUBBINGU - SPŁYWU GÓRSKĄ RZEKĄ
NA DMUCHANYCH OPONACH

KOSTARYKAŃSKIEGO
ŻYCIA NOCNEGO W SANTA

TERESA

OBSERWACJI Z ŁODZI BUDZĄCEJ SIĘ
DO ŻYCIA DZIKIEJ PRZYRODY W

ROZLEWISKACH PODMOKŁEGO LASU

CHĘTNI DOŚWIADCZĄ EKSTREMALNEGO KANIONU W
DZIEWICZYM LESIE- ZJEDZIESZ PO LINIE Z 40 METROWEGO

WODOSPADU, SKOCZYSZ Z KLIFÓW OD 1 DO 10 METRÓW 

PRZEJDZIESZ PO WISZĄCYCH
MOSTACH 

SPĘDZISZ 2 NOCE W NAMIOTACH
WSŁUCHUJĄC SIĘ W FALE OCEANU I

ODGŁOSY DŻUNGLI

ODKRYJESZ NAJPIĘKNIEJSZE PLAŻE KOSTARYKI I 
 ZRELAKSUJESZ SIĘ NAD OCEANEM SPOKOJNYM ORAZ

ZOBACZYSZ MORZE KARAIBSKIE

QUADAMI PRZEZ 2 DNI BĘDZIESZ ODKRYWAĆ
PÓŁWYSEP NICOYA

ODBĘDZIESZ TREKKINGI DO KILKU
WODOSPADÓW I SKORZYSTASZ Z KĄPIELI

TREKKINGU U PODNÓŻA WULKANU
ZJEDZIESZ Z KILKU TYROLEK W

LESIE CHMUROWYM

WEJDZIESZ NA KRATER AKTYWNEGO
WULKANU



Odkryjesz malownicze wysepki podczas 3-

dniowej wyprawy prywatną łodzią po Parku

Narodowym Komodo, w trakcie której dwie

noce spędzisz na otwartym morzu - w kajucie w

otoczeniu rajskich wysp

Miejscowi mieszkańcy – Tenggerowie zabiorą

Cię na motocyklową przeprawę po morzu

wulkanicznego piasku  i lokalnych wioskach

znajdujących się na zboczach pól uprawnych

Pokonasz lasy deszczowe, aby stanąć twarzą w

twarz z majestatycznymi wodospadami Jawy:

Coban Sewu, Pelangi i Madakaripura

Podczas całodniowej jazdy skuterem (dla

chętnych) odkryjesz urokliwą okolicę Ubud –Bali

Usłyszysz odgłos wnętrza ziemi podczas

niecodziennego spaceru po karterze aktywnego

wulkanu Bromo w towarzystwie zachodzącego

słońcai

Zasmakujesz adrenaliny i zdobędziesz

satysfakcję podczas skoków do wody z

wysokości od 2 do 16 metrów – Bali

Wybierzesz się na poszukiwanie Waranów -

smoków z Komodo – największych żyjących

jaszczurek na świecie

Zobaczysz „światełko z nieba” podczas

eksploracji wnętrza jaskini Jomblang, do której z

60-metrowego zbocza na linie spuszczą cię

mieszkańcy okolicznej wioski

Z największej buddyjskiej świątyni na świecie –

Borobudur obejrzysz spektakularny widok

wschodzącego słońca oświetlającego spowite

we mgle góry i wulkany.

Pohuśtasz się na olbrzymiej huśtawce

zawieszonej wysoko na plamach w otoczeniu

zielonych tarasów ryżowych Tegalalang.

Zdobędziesz wulkan Ijen na szczycie, którego

będziesz podziwiać kwaśne jezioro, o

turkusowej barwie

N A J C I E K A W S Z E
P U N K T Y  P L A N U

I NDONEZ J A

A M A Z I N G  A S I A
Wysunięty daleko na północny zachód od centrum kraju,
rajski półwysep Nicoya to mekka surferów, hipisów i
plażowiczów.
Dzięki quadom ATV przez prawie dwa dni
przemierzając piaszczyste bezdroża, pola, lasy, a
nawet rzeki dotrzemy do niedostępnych samochodem,
oddalonych od głównej drogi najpiękniejszych plaż
Kostaryki. Odwiedzimy Rezerwat Caletas Ario gdzie na
świat przychodzą żółwie morskie oraz playa Camaronal,
Islita czy Corazon. Dotrzemy tam, gdzie docierają
nieliczni! Jedynie najwytrwalsi szukający przygody i
spokoju  z dala od tłumów.

ADRENALINA

www.amazingasia.pl

ODKRYWANIE PÓŁWYSPU NIKOYA ATV
 

W rejonie wulkanu Arenal zdobędziemy położony w
środku gęstego, tropikalnego lasu kanion górskiej rzeki. 
 Będziemy skakać ze skały na skałę, pokonując liczne,
kilkumetrowe wodospady, wysokie brzegi rzeki oraz
będziemy walczyć z jej nurtem, by finalnie przy pomocy
liny pokonać 40-metrowy wodospad i zanurzyć się w
naturalnym basenie u jego podnóża.
Tyrolki, supermen i tarzan.
W rezerwacie Monteverde dzięki czterem kilometrom
rozpiętych między konarami lin będziemy latać na
tyrolce ponad trzydziestometrowymi drzewami lasu
chmurowego. Dla najodważniejszych będzie możliwość
pokonania ponad kilometrowego odcinka w pozycji
Supermena, a jak tego będzie mało to wisienką na torcie,
będzie skok Tarzana z dwunastometrowej platformy. Nie
da się nie krzyczeć z radości.

Kostaryka w 25% powierzchni składa się z parków
narodowych i rezerwatów przyrody. Odwiedzimy te
najciekawsze! Ten mały kraj  skrywa w sobie 4%
bogactwa flory i fauny świata. Jest przyrodniczym
łącznikiem między Ameryką północną i południową  Na
własnej skórze doświadczysz orzeźwiającej wody
wodospadów u podnóża wulkanów Tenorio i Arenal.
Odkryjemy tajemnice turkusowej wody
trzydziestometrowego wodospadu Rio Celeste. Zajrzymy
do mierzącego 1500 m średnicy krateru czynnego
wulkanu Poás. Doświadczymy stuprocentowej
wilgotności lasu chmurowego w Monteverde.  W lasach
mamy szansę spotkać rzadkiego jaguara, kwezala,
kolibry, trujące żabki i urocze leniwce. Na wybrzeżu żyją
liczne małpy, legwany, bazyliszki, pancerniki, motyle, ary
oraz manaty. Odwiedzimy plaże, na których co roku
wylęgają się tysiące żółwi zielonych, kareta, skórzasty i
szylkretowy. Zanurzymy się w krystalicznych falach w
sercu Parku Narodowego Manuel Antonio. 

PARKI NARODOWE
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N A J C I E K A W S Z E
P U N K T Y  P L A N U

I NDONEZ J A

A M A Z I N G  A S I A

NAJPIĘKNIEJSZE PLAŻE
KOSTARYKI

KLIMATYCZNE NOCLEGI W
NIEWIELKICH RESORTACH

www.amazingamericas.pl

Cenimy sobie autentyczność i uciekamy od dużych
betonowych molochów. Stawiamy na kameralne
resorty w lokalnym stylu. Preferujemy hotele
wkomponowane w naturę, a w miastach, stawiamy na
niewielkie resorty oddające charakter miejsca w którym
przebywamy. Jeśli podróżujesz solo, zostaniesz
zakwaterowany z osobą tej samej płci. 

Po intensywnym tygodniu, pełnym przygody i adrenaliny
czas przenieść się na wybrzeże! Tutaj przygód również nie
zabraknie (m.in. 2 dnia na quadach ATV, kajaki), jednak
będą one przeplatane luźnymi dniami.  To będzie czas,
w którym każdy robi to, na co ma ochotę, a do
dyspozycji będziemy mieć wybrzeże Oceanu Spokojnego!
Miłośnicy plażowania będą mogli skorzystać z
najpiękniejszych plaż Kostaryki, a dla tych, dla których
aktywności nigdy nie jest za wiele, czekają fale oceanu
zachęcające do surfingu oraz bogaty, podwodny świat
wabiący wielbicieli nurkowania. Jeśli jesteś ciekaw jak
wygląda współczesne życie nocne w Kostaryce,
będziesz mógł się przekonać o tym w Sana Teresa 

Docieranie do miejsc ciężko dostępnych to nasza
specjalność dlatego nie mogło zabraknąć w naszym
planie półwyspu Corcovado – jednego z najdzikszych i
najpiękniejszych miejsc w Kostaryce. Park Narodowy
Corcovado to nizinne lasy deszczowe, górskie lasy
mgliste, lasy palmowe i bagna namorzynowe oraz
egzotyczne zwierzęta: jaguary, małpy, żółwie, ary,
krokodyle i wiele innych. Spędzimy 2 noce z dala od
cywilizacji, w namiotach położonych na wybrzeżu, z
których będziemy nasłuchiwać fal oceanu i odgłosów
dżungli!  Sięgając jeszcze głębiej w ocean, spotkamy
kolorowe ryby, żółwie, ośmiornice, rozgwiazdy, a nawet
małe niegroźne rekiny czy wieloryby.

NIEDOSTĘPNY DROGĄ LODOWĄ
PÓŁWYSEP CORCOVADO I
PRZYGODA W NAMIOTACH



MONTEVERDE

SÁMARA

ARENAL
DZIEŃ 3-4

DZIEŃ 10 -11

DZIEŃ 8

DZIEŃ 12 -13

CORCOVADO

DZIEŃ 7i 9

DZIEŃ 5-6

STY LUT MAR KWI MAJ CZE LIP SIE WRZ PAŹ LIS GRU

W Kostaryce lato trwa cały rok, nie ma czterech pór roku, a jedynie dwie jest to pora sucha tzw. lato i
deszczowa nazywana zimą. W porze deszczowej od maja do listopada opady deszczu są gwałtowne i
intensywne, pada głównie po południu. Jest to dobry czas na obserwacje żółwi i wielorybów. Pora sucha
trwająca od II połowy listopada do maja to idealny moment by cieszyć się pełnym słońcem i plażami. W
tym czasie deszcz również może nas zmoczyć, ale zdarza się to dużo rzadziej, wyjątkiem jest wilgotny las
chmurowy. Temperatury różnią się w zależności od regionu. Na centralnym płaskowyżu wynoszą od 25
latem do 15 zimą. Na wybrzeżu dochodzi do 38 w porze suchej, a zimą spada do 30. Kostaryka jest jednym z
tych krajów, gdzie niezależne od pory roku trzeba być przygotowanym na wszystko od silnego
słońca, przez pionowy i poziomy deszcz, po mroźny wiatr. Należy też pamiętać o sporej różnicy
wysokości między wybrzeżem 0 m.n.p.m., a górami średnio około 1500-2000 m.n.p.m co wpływa na zmianę
klimatu i odczuwalnej temperatury w czasie podróży.

POGODA

 

DZIEŃ 1

SANTA TERESA

SAN JOSÉ

RIO CELESTE

OCEAN SPOKOJNY

MORZE KARAIBSKIE

TORTUGERO
DZIEŃ 2

MANUEL ANTONIO

DZIEŃ 14 -15



 DZIEŃ

 DZIEŃ

Wcześnie rano wyruszymy na spotkanie z gorącym
sercem Kostaryki. Pierwszym etapem podróży
będzie wulkan Poas, (ok. 1,5h), którego krater ma
średnice 1 500m. Jest to aktywny wulkan, dlatego
ze względu na gazy nie można zbyt długo
przebywać w pobliżu krateru. Następnie
malowniczymi serpentynami ( ok.2h) dotrzemy do
portu Pavona, by rzecznymi kanałami dotrzeć do
odległego Tortugero na wybrzeżu Karaibskim. 

P L A N
W Y J A Z D U

Lot do San Jose z jedną przesiadką. Przylot do San Jose po
południu – transfer do hotelu – zakwaterowanie –
odpoczynek po przylocie. Pierwsza integracja w Kostaryce.

DZIEŃ:
 

1
2
3

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

WARSZAWA-SAN JOSE
POAS - TORTUGERO
TORTUGERO -BAJOS TORO - ARENAL
(okolice)
ARENAL (okolice)
ARENAL-RIO CELESTE-MONTEVERDE
MONTEVERDE
MONTEVERDE - SAMARA
SAMARA (okolice)
SAMARA
SAMARA-SANTA TERESA
SANTA TERESA
SANTA TERESA - MANUEL ANTONIO
MANUEL ANTONIO
MANULE ANTONIO - CORCOVADO
CORCOVADO
LOT POWROTNY
WARSZAWA

www.amazingamericas.pl

WARSZAWA - SAN JOSE1

POAS - TORTUGERO2 ok. 1,5h
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 DZIEŃ4

DZIEŃ

www.amazingamericas.pl

ok. 2h
 TORTUGERO - BAJOS TORO -
ARENAL (okolice)

Wczesno poranna (ok. 6.00) wypraw canona na
obserwację zwierząt w rozlewiska podmokłego lasu.
Będziemy mieć dużą szansę z bliska zobaczyć krokodyle,
kajmany, żółwie, ptaki, bazyliszki, iguany itp. Po powrocie
śniadanie i ruszamy łodzią w drogę powrotna do Pavony,
gdzie czeka na nas bus. W drodze do wulkanu Arenal
zatrzymamy się w dolinie Bajos Toro, gdzie
odwiedzimy kilka wodospadów o krystalicznej i
turkusowej wodzie w przepięknej scenerii górskiego,
wilgotnego lasu. Następnie transfer w okolice Arenal. 

ARENAL

5 ARENAL-RIO CELESTE-
MONTEVERDE

Następnie transfer  do podnóża Wulkan Tenorio,
gdzie wzdłuż rzeki Rio Celeste dotrzemy do źródeł i
rozwikłamy zagadkę jej niesamowitego, turkusowego
koloru. Po spacerze zjemy przepyszny kostarykański
obiad w lokalnej restauracji. Dla żądnych dalszych
wrażeń i orzeźwienia w tropikalnym upale będzie
możliwość zakosztowania radości, jaką daje spłynięcie
górską rzeką na dmuchanych oponach tzw.
Tubbing. Po tubbingu naszym busem wyruszymy w
malowniczą drogę  w kierunku Monteverde (ok. 3h).

DZIEŃ

 

ok. 2h

ok. 6h

Czas na lekki trekking u podnóża wulkanu
Arenal. Początkowo pokonując suchy, wulkaniczny las
zobaczymy jak, zmienia się krajobraz w miarę zbliżania
do ostrych wulkanicznych skał utworzonych przez
lawęw czasie erupcji w 1968 roku. Wulkan Arenal jest
aktywnym wulkanem, nie wykluczone, że u wylotu
stożka na wysokości 1 670 m n.p.m. będzie powiewać
szara smuga dymu. Po trekingu będzie okazja, by
poskakać do dzikiej rzeki z liny oraz rozłożystych
kaskad lub wygrzać w gorących źródłach.

Wraz z lokalnym przewodnikiem wszyscy chętni
udadzą się na ekstremalną i intensywną przygodę w
kanionie (ok. 6h) jednej z górskich rzek w okolicy
wulkanu Arenal. Niczym jaguary będziemy skakać z
kilkunastometrowych kaskad i klifów, pokonamy
na linach 40-metrowy wodospad, by znużyć się w
naturalnym basenie u jego podnóża oraz pływać
między skałami w dzikiej rzece.



 

 

7 MONTEVERDE - SAMARA
Dzień rozpoczniemy spacerem po rezerwacie Santa
Elena lub Monteverde. Poczujemy na własnej skórze
wyjątkowość lasu chmurowego. Zanurzymy się w
wilgotnej, bujnej zielni wypatrując kolorowych ptaków,
motyli i innych zwierząt. Po obiedzie pożegnamy się z
górską częścią Kostaryki i udamy w kierunku rajskich plaż
półwyspu Nicoya (3h).

 DZIEŃ

8 DZIEŃ

SAMARA - ATV dzień 1

DZIEŃ

www.amazingamericas.pl
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MONTEVERDE
Poranny wyjazd busem na spotkanie z przygodą w
lesie chmurowym. Przed nami 4 km zjazdu ponad
szczytami drzew, 13 lin w tym jedna długości 1 km,
15 platform i niesamowita liana Tarzana. Następnie
możliwość spaceru po wiszących mostach
rozpiętych pomiędzy konarami wysokich na prawie 30
metrów drzew. Również dzisiaj odwiedzimy
sanktuarium leniwców!. Po południu dla chętnych
możliwość odwiedzenia prawdziwej kostarykańskiej
plantacji kawy, gdzie dowiemy się, jak kawa jest
hodowana, zbierana i palona, co daje tak różne
aromaty i intensywność smaku.

ok. 3-4h

ok. 4h

Wypożyczymy dwuosobowe quady ATV off-road, by
dotrzeć przez lasy, rzeki, polne drogi do odległych
plaż i zakątków okolicy półwyspu Nikoya. My
ruszamy z mini podręcznym bagażem [ubranie na
wieczór, szczoteczka, majtki, krem od słońca, drobne,
dokumenty] w dalszą samodzielną podróż lokalnymi
drogami. Dzięki temu będziemy mogli odwiedzić
oddalone od głównej drogi miasteczka, bary, plaże, i
rezerwat przyrody. Pokonamy dystans około 50km +
przerwy na plażowanie i zwiedzanie.

ok. 50km
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Leniwy poranek i powrót ATV do Samary, Po
intensywnym tygodniu pora trochę odpocząć i nasycić
rajskim wybrzeżem Oceanu Spokojnego. Chętni mogą
popływać kajakami wzdłuż wybrzeża, snorklować w
poszukiwaniu kolorowych ryb , ośmiornic, rozgwiazd a
może i rekina bądź udać się na lekcję surfingu lub
poleżeć na słonecznej plaży popijając wodę z kokosa.

SAMARA - SANTA TERESA

DZIEŃ10

SAMARA - ATV dzień 2

Przejazd (ok. 3h) do słynnej surferskiej miejscowości
plaża Santa Teresa. Warto spróbować przepysznych
dań z ryb i owoców morza oraz lokalnego coco loco,
czyli orzecha kokosowego zaprawionego rumem.
Wieczorem wyjść potańczyć w lokalnej dyskotece i
doświadczyć kostarykańskiego życia nocnego albo
posiedzieć z surefarmi na plaży.

ok. 50km 

www.amazingamericas.pl



 DZIEŃ

 

13
DZIEŃ

DZIEŃ

Odpoczynek i relaks z ekipą. Chętni mogą skorzystać z
ATV bądź lekcji surfingu. 

11

12
 

SAMARA - MANUEL ANTONIO

SANTA TERESA

Wcześnie rano wyruszymy na kajakach poznawać
nadmorskie lasy namorzynowe. W czasie
parogodzinnej wycieczki lokalny przewodnik opowie
nam o żyjących tu zwierzętach. Jest duża szansa na
wypatrzenie ptaków, iguan i małp. Następnie udamy
się do PN Manuel Antonio, by zobaczyć wyjątkową
nadoceaniczną dżungle z licznymi małpami, tapirami
i krabami. W sercu Parku Narodowego Manuel Antonio
czeka na nas rajska plaża z białym piaskiem, palmami i
turkusową wodą oceanu.

MANUEL ANTONIO

Dziś czeka nas dzień w drodze. (+/-7h). Z półwyspu
Nicoya udajemy się do niesamowitego Parku
Narodowego Manuel Antonio.

www.amazingamericas.pl



 DZIEŃ

 
DZIEŃ

Przejazd ( ok.3 h) do Sierp, gdzie przesiadamy się do
motorówki i rzeka Sierp pokonamy lasy namorzynowe,
aby dotrzeć do oceanu, a następnie na niedostępny
drogą lądową półwysep Corcovado. Jedno z
najdzikszych i najpiękniejszych miejsc w Kostaryce.
Zabieramy tylko mały bagaż podręczny ( strój, szorty,
sukienki, kosmetyki,) Po Południu czas na leniwe
plażowanie.

14

15
 

 

Lenistwo na plaży, a dla chętnych możliwość
snorkelingu w okolicy Isla del Caño ( ok 1h łodzią ),
wypozyczenie kajaka i popływanie po oceanie lub
trekking po Parku Corcovado

 MANUEL ANTONIO -
CORCOVADO

16
DZIEŃ

Ze względu na przygodowy charakter wyjazdu, działanie siły wyższej lub nieuniknionych i
nadzwyczajnych okoliczności oraz czynników zewnętrznych nie możemy zagwarantować, że wszystko

pójdzie zgodnie z planem, a nawet czy uda się zrealizować plan w 100%...
My kochamy ten dreszczyk adrenaliny i sposób na odkrywanie świata, ale rozumiemy, że nie każdy tak

sobie wyobraża swój wymarzony urlop…czy Tobie się podoba?

UWAGA

 CORCOVADO - SAN JOSE
Wczesny powrót łodzią do Sierp, gdzie naszym busem
udamy się w drogę powrotna na lotnisko. Wylot do
Polski

CORCOVADO

17 DZIEŃ

 WARSZAWA
Przylot do Polski.

www.amazingamericas.pl



P L A N O W A N E  N O C L E G I
DWUOSOBOWE POKOJE

www.amazingamericas.pl

SAN JOSE - 1 noc

DWUOSOBOWE POKOJETORTUGERO -  1 NOC

PARK ARENAL  - okolice  - 2 NOCE

MONTEVERDE - 2 NOCE

DWUOSOBOWE  POKOJE

DWUOSOBOWE POKOJE



DWUOSOBOWE  POKOJE

www.amazingamericas.pl

SAMARA - 2 NOCE

DWUOSOBOWE  POKOJESAMARA (OKOLICE) - 1 NOC

SANTA TERESA - 2 NOCE

MANUEL ANTONIO - 2 NOCE

DWUOSOBOWE  POKOJE

DWUOSOBOWE  POKOJE



DWUOSOBOWE  NAMIOTY -
WSPÓLNA TOALETA

CORCOVADO - 2 NOCE

Może się zdarzyć, że zameldujemy się w innym resorcie niż na zdjęciach, jednak zawsze będzie to
podobny standard. Szczegółową agendę wraz z resortami, adresami, telefonami itp. wysyłamy na 10

dni przed wylotem.

UWAGA

www.amazingamericas.pl



KOSZT 
9  1 0 0 Z Ł  +  9 0 0  U S D +  * B I L E T  L O T N I C Z Y

 

Opiekę w postaci polskiego pilota od pierwszego lotu

Prywatnego busa podczas  naszego pobytu w Kostaryce, który pozwoli

nam dotrzeć we wszystkie niesamowite miejsca z planu

15 noclegów w resortach, pokoje 2 osobowe

w tym 2 noce w namiotach

Częściowe wyżywienie: 15x śniadanie 

Bilety wstępu do atrakcji wymienionych w planie (oprócz

ekstremalnego kanionu):

quad ATV (1 szt. na 2 osoby) - 2 dni

wejście do Parku Narodovego Tortugero

łódź w Tortugero

wejście do Parku Narodowego Poas 

wodospady Azules, Bajos Toro

wejście do Parku Narodowego Arenal

sanktuarium leniwców

wejście do Parku Narodowego Tenerio

tubing na rzece

tyrolki, wiszące mosty, tarzan w Monteverde

rezerwat Santa Elena (las chmurowy)

kajaki w namorzynach

wejście do Parku Narodowego Manuel Antonio

wejście do Parku Narodowego Corcovado

Prywatne transfery z i na lotnisko

Transfer promem

Opłaty środowiskowe

Ubezpieczenie podróżne KL i NNW (KL 60.000 euro, KR 6.000 euro,

NNW 15.000 PLN, BP 1.000 PLN) wraz z rozszerzeniem o choroby

przewlekłe oraz sporty ekstremalne. Ubezpieczenie zostało także

rozszerzone o koszty leczenia spowodowane przez koronawirusy Sars-

Cov-1, Sars-Cov-2 z ich mutacjami w tym zachorowania na COVID-19

Obowiązkową składkę na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny

Biletu lotniczego  na trasie Warszawa-Kostaryka-Warszawa

Ekstremalnego kanionu - ok. 125usd/os.

Wydatków własnych

C E N A  N I E  O B E J M U J E :

UWAGA 

.

C E N A  O B E J M U J E :

*cena biletu lotniczego Warszawa-Kostaryka-Warszawa, zaczynają się od 3 500 zł .

 

Oferujemy  bezprowizyjną pomoc w zakupie biletów

lotniczych. Jeżeli z jakiegokolwiek powodu loty zostaną

odwołane, środki za bilet lotniczy zostaną zwrócone, po

zwróceniu ich przez linie lotnicze.

Podpowiadamy, że minimalne kieszonkowe, które

przeznaczysz na  wyżywienie nieujęte w planie, napoje 

 oraz zwyczajowe napiwki to 500 USD.

 

T E R M I N Y  W P Ł A T

 
I RATA - 500 zł - płatna przy podpisaniu umowy

II RATA - 8600 zł - płatna do 3 dni od kupna biletu lotniczego

III RATA - 900 USD - płatna pilotowi na lotnisku, w dniu wylotu

www.amazingamericas.pl



D O Ł Ą C Z  D O  P R Z Y J A C I Ó Ł  A A !
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+32 307 17 15 lub 500 535 333 

 

wyprawy@amazingamericas.pl

BIURO

Amazing Aamericas
 Dworcowa 62/5, 44-100 Gliwice 

Tel.: +48 32 307 17 15
www.amazingamericas.pl


