PURA FAMILIA: KOSTARYKA Z DZIEĆMI

Kraj: Kostaryka
Liczba dni: 11
Zobacz on-line: http://kiribaticlub.pl/448/
Wycieczka do Kostaryki to idealny wybór na wakacje dla dzieci w różnym wieku. Przygotowaliśmy wyjazd
dedykowany dzieciom, podczas którego możecie się spodziewać:
- obcowania z piękną przyrodą - w Kostaryce mieszkają leniwce, iguany, małpy, rozmaite kraby i kolorowe żaby i
ptaki.
- atrakcji dla dzieci: zjazdy na linach (tyrolki), canopy wśród bujnej roślinności, przejażdżki na koniach
przygotowanych do jazdy nawet dla początkujących, spacery po mostach wiszących, kąpiele w oceanie i sporty
wodne.
- spaceru po lesie chmurowym z przewodnikiem - lekcja biologii w terenie!
- wycieczki kajakami po Parku Narodowym Manuel Antonio.
Dodatkowo pomyśleliśmy o tym, żeby przejazdy były możliwie krótkie, a hotele dobraliśmy pod kątem małych
podróżników. Nasz pilot pomoże Wam zorganizować dzień na miejscu tak, abyście zarówno Wy jak i Wasze
pociechy mieli co robić.
Z naszego podróżniczego doświadczenia wiemy, że czas spędzony z dziećmi w dalekiej podróży zaprocentuje w
przyszłości i pozostanie na zawsze we wspomnieniach.

PROGRAM WYPRAWY:
BRAK OBOSTRZEŃ DOTYCZĄCYCH WJAZDU Nie ma konieczności przedstawienia certyﬁkatu szczepień czy wykonania testu na COVID-19.

1 DZIEŃ - WYLOT I PRZYLOT DO SAN JOSE
Wylot z Warszawy do San Jose. Transfer z lotniska do hotelu.
(Jeśli chcesz wylecieć z innego portu lotniczego, skontaktuj się z nami!)

2 DZIEŃ - LA FORTUNA: BASENY TERMALNE
Po śniadaniu przejazd wygodnym busem do La Fortuny, miejscowości położonej u stóp wulkanu Arenal.
Popołudnie spędzimy w basenach termalnych, relaksując się w pięknym otoczeniu przyrody - w świetnym
miejscu dla rodzin z dziećmi. Znajdują się tu baseny o niedużej głębokości położone w tropikalnym otoczeniu. Na
miejscu są zjeżdżalnie, naturalne kaskady wodne. Nocujemy w La Fortuna.

3 DZIEŃ - LA FORTUNA: ARENAL, SPACER, KĄPIEL W RZECE, LENIWCE
Pojedziemy na punkt widokowy na wulkan Arenal. Czeka nas tu krótki trekking (ok. 40 min. w jedną stronę)
wzdłuż łańcuchów zastygłej lawy. W drodze można wypatrywać tukanów i podziwiać niesamowicie symetryczny
stożek wulkanu, do niedawna jednego z najbardziej aktywnych wulkanów na świecie.
Popołudniu możemy pojechać nad rzekę, której woda ma właściwości termalne, by zażyć gorącej kąpieli. Inną opcją
jest odwiedzenie sanktuarium leniwców, gdzie można obserwować te unikalne zwierzaki. Od ich opiekunów
dowiemy się o ich zwyczajach i problemach, z którymi się zmagają we współczesnym świecie (uwaga: sanktuarium
zajmuje się opieką nad zwierzętami, które przechodzą rekonwalescencję, lub zostały pozbawione rodziców; zgodnie
z naszą ﬁlozoﬁą, miejsce to pozwala tylko i wyłącznie na obserwację zwierząt).
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4 DZIEŃ - PRZEJAZD DO REZERWATU MONTEVERDE - SPACER PO LESIE CHMUROWYM
Przejazd do Monteverde, które znajduje się na wysokości ok. 1000 m n.p.m w górach Tilaran w północno-zachodniej
części Kostaryki. Pojedziemy najpierw busem, następnie przeprawimy się łodzią przez jezioro Arenal, a dalej busem
dojedziemy do Monteverde. Droga jest bardzo urokliwa!
Wieczorem pójdziemy na nocny spacer po lesie chmurowym z przewodnikiem. Wycieczka spodoba się zarówno
dorosłym jak i młodym podróżnikom - będziemy szukać tarantuli, węży, owadów, leniwców i innych ciekawych
mieszkańców kostarykańskich lasów.

5 DZIEŃ - REZERWAT MONTEVERDE: SPACER W CHMURACH, CANOPYING
Rano udamy się na spacer po wiszących mostach pośród koron drzew. Podczas spaceru będzie można zobaczyć
kolibry, jedne z najmniejszych i najruchliwszych ptaków na świecie. Następnie będziemy kontynuować bujanie w
obłokach - tym razem bardziej dosłownie, gdyż udamy się na zjazdy tyrolkami (canopy) na linach rozwieszonych
wysoko między drzewami (atrakcja od 4 roku życia). Młodzi podróżnicy w wieku nastoletnim (i starsi również ;) )
będą mogli wystawić swoją odwagę na próbę na huśtawce "Tarzan" i tyrolce "Superman".
Miłośnicy koni mogą, zamiast powyższej wycieczki, wybrać się na wycieczkę konną na sam szczyt Monte Verde
(doświadczenie w jeździe konnej nie jest wymagane - konie są zaznajomione z początkującymi jeźdźcami).

6 DZIEŃ - PRZEJAZD DO PARKU NARODOWEGO MANUEL ANTONIO
Po śniadaniu przejazd busem z Monteverde do Manuel Antonio (ok. 5 godzin). Zakwaterowanie nad Oceanem
Spokojnym. Odpoczynek po trasie.
Kolejne dni spędzimy w części Kostaryki położonej nad Oceanem Spokojnym. W Parku Narodowym Manuel Antonio
znajdują się lasy mangrowe i plaże, różnorodna fauna i ﬂora. Małpki kapucynki to wizytówka parku!

7 DZIEŃ - PARK NARODOWY MANUEL ANTONIO: WYCIECZKA KAJAKAMI
Płyniemy na kajakową wycieczkę pośród lasów namorzynowych w estuarium rzeki Paquita. Mangrowce są
schronieniem m.in dla krokodyli, kajmanów i tęczowych boa. Podczas wycieczki będziecie mogli wypatrywać
różnych gatunków ptaków i małp.

8-9 DZIEŃ - PARK NARODOWY MANUEL ANTONIO: PLAŻA
Park Narodowy Manuel Antonio słynie z urokliwie położonych plaż. Będziemy wypatrywać leniwców i innych
mieszkańców kostarykańskich lasów schodzących do plaż. Czas na kąpiele w Oceanie, przyrodnicze spacery i
sporty wodne.
Dla chętnych możliwy rejs katamaranem na snorkelling (koszt ok. 60 USD/os.), rafting - spływ pontonem po rwącej
rzece (koszt od ok. 25 do 100 USD/os w zależności od poziomu trudności i ilości osób), canyoning - pokonywanie
kanionu, przez który płynie rwąca rzeka (koszt od ok. 90 USD/os., wiek 8+).

10 DZIEŃ - PRZEJAZD DO SAN JOSE
Po śniadaniu ostatnie chwile nad oceanem. Następnie przejazd do San Jose, i lot powrotny do Polski.

11 DZIEŃ - POWRÓT
Wspólna podróż powrotna do Polski. Po przylocie do Warszawy pożegnanie z pilotem i z grupą. Zakończenie
wyprawy.

CENA OBEJMUJE:
transfery z/na lotnisko w San Jose
9 noclegów w pokojach rodzinnych z łazienkami
śniadania w hotelach
transport prywatnym busem wg programu
bilety na przejazd bus-łódź-bus na trasie La Fortuna - Monteverde
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bilet wstępu do basenów termalnych w La Fortuna
wycieczkę do lasu chmurowego w Monteverde
wycieczkę kajakami wśród lasów mangrowych w Parku Narodowym Manuel Antonio z lokalnym
przewodnikiem
ubezpieczenie podróżne Signal Iduna KL 100 000 EUR (w tym następstwa chorób przewlekłych), OC
50 000 EUR, NNW 15 000 PLN, bagaż 2 000 PLN
zestaw podróżnika Kiribati Club

CENA NIE OBEJMUJE:
biletów lotniczych na trasie Warszawa - San Jose - Warszawa (osoba dorosła od ok. 6000 PLN; dzieci w
zależności od wieku i linii lotniczej podróżują ze zniżką)
biletów wstępu: ok. 100 USD
pozostałego wyżywienia: ok. 30 USD dziennie na osobę
atrakcji dla chętnych
obowiązkowej składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny i Turystyczny Fundusz Pomocowy: 26
PLN/os.
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