KOSTARYKA I PANAMA: TANIEC Z ROZGWIAZDAMI

Kraj: Kostaryka, Panama
Liczba dni: 16
Zobacz on-line: http://kiribaticlub.pl/456/
Dwa fascynujące państwa Ameryki Środkowej w jednej podróży łączącej emocjonujące aktywności oraz błogi
relaks. Zanurzysz się w tętniący życiem tajemniczy las mglisty, wyruszysz na wycieczkę u stóp wulkanu, zmierzysz
się z rwącym nurtem podczas raftingu, pospacerujesz wiszącymi mostami lub pomkniesz na linie w koronach
drzew. Zachwycisz się niesamowitą ﬂorą i fauną - czekają na Ciebie pocieszne leniwce, zwinne małpy, węże,
kolorowe żaby i ptaki niczym klejnoty w leśnej gęstwinie, a w turkusowych wodach morza karaibskiego
niesamowite bogactwo ryb oraz bajeczne rozgwiazdy. Dodaj do tego przesympatycznych Ticos, urokliwe plaże i
pyszne jedzenie, a otrzymasz urlop idealny w duchu Pura Vida.

PROGRAM WYPRAWY:
WAŻNE: - ZASADY WJAZDU DO KOSTARYKI I PANAMY
KOSTARYKA
1. Wypełnienie deklaracji zdrowotnej https://salud.go.cr/ i wygenerowanie kodu QR
2. Dla niezaszczepionych: dodatkowo wykupienie ubezpieczenia pokrywającego koszty leczenia i kwarantanny w
przypadku zachorowania na COVID-19 (koszt 119 USD /os.)
3. Linie lotnicze mogą wymagać przedstawienia certyﬁkatu szczepień lub negatywnego wyniku testu PCR

PANAMA
1. Wypełnienie deklaracji zdrowotnej https://www.panamadigital.gob.pa/RegistroPacoViajero
2. Przedstawienie certyﬁkatu szczepień lub negatywnego wyniku testu antygenowego lub PCR wykonanego nie
wcześniej niż 72h przed przylotem do Panamy

Pandemia nie jest przeszkodą w planowaniu wypraw. Zdarza się jednak, że przeszkadza w realizacji niektórych
planów. Zapewniamy, że trzymamy rękę na pulsie i na bieżąco sprawdzamy zasady wjazdu, czasy otwarcia atrakcji
i miejsc, które zamierzamy odwiedzić. Jednocześnie liczymy na Waszą wyrozumiałość, jeśli cokolwiek nie pójdzie
zgodnie z planem. Czasami jest to zupełnie niezależne od nas, mimo najszczerszych chęci.

1 DZIEŃ - WYLOT Z POLSKI I PRZYLOT DO SAN JOSE
Wylot z Warszawy i przylot do San Jose. Przejazd z lotniska do hotelu. Zakwaterowanie i czas na odpoczynek po
podróży.

2 DZIEŃ - PRZEJAZD DO REZERWATU MONTEVERDE
Do południa możliwy jest krótki spacer po centrum stolicy. Następnie przejazd do Monteverde (ok 3,5h).
Zakwaterowanie w hotelu. Wieczorem możliwość wycieczki w lesie chmurowym (night tour ok. 30 USD/ na
zamówienie) Podczas wycieczki można zobaczyć leniwce, tarantule i inne stwory zamieszkujące las chmurowy.
www.kiribaticlub.pl
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3 DZIEŃ - REZERWAT MONTEVERDE: LAS CHMUROWY
Zachwyci Was intensywna zieleń lasu chmurowego i zwinne koliberki. Wycieczka na spacer po wiszących mostach
rozwieszonych w lesie chmurowym.
Dla tych, którym nadal brakuje wrażeń możliwe dodatkowe opcjonalne wycieczki: nocny spacer po lesie w celu
obserwacji zwierząt (przewodnicy pokażą Wam leniwce, tarantule i węże zwisające niczym gałęzie drzew),
wycieczka konna, pozwalająca zobaczyć okoliczne plantacje kawy i podziwiać widok z sąsiedniej góry na otaczający
Monteverde las chmurowy.

4 DZIEŃ - MONTEVERDE: RELAKS LUB ADRENALINA
Czas wolny. Relaks w otoczeniu pięknych, zielonych wzgórz Monteverde. Dla lubiących wyzwania możliwość
wykupienia na miejscu zjazdu canopy ponad koronami drzew lasu chmurowego.

5 DZIEŃ - LA FORTUNA
Rano przejazd i przeprawa promowa do La Fortuna. Wieczorem relaks w hotelu.

6 DZIEŃ - LA FORTUNA: U STÓP WULKANU ARENAL
Wycieczka busem po okolicy, spacer na punkt widokowy u podnóża wulkanu Arenal, w przeszłości jednego z
najbardziej aktywnych wulkanów na świecie. Opcjonalnie możliwość skorzystania z jednej z aktywności
organizowanych przez lokalne biura podróży (wspinaczka, kajaki, canopying) wycieczce konnej, rowerowej lub do
gorących źródeł.

7 DZIEŃ - LA FORTUNA: RAFTING - PUERTO VIEJO
Wcześnie rano wykwaterowanie z hotelu. Przejazd na ekscytujący rafting po rzece Pacuare. Po raftingu przejazd do
Puerto Viejo, zakwaterowanie w hotelu i relaks na wybrzeżu karaibskim.

8 DZIEŃ - PUERTO VIEJO: KARAIBSKIE PLAŻE
Wypoczynek w Puerto Viejo. Rajska sceneria, pobliskie rafy koralowe i palmy sprawiają, że jest to idealne miejsce
na wypoczynek w rytmie pura vida. Wycieczka do Parku Narodowego Cahuita, gdzie razem z przewodnikiem
będziemy wypartywać w konarach drzew m.in. leniwców, węży, ptaków, małp oraz innych zwierząt. Ponadto
okolica proponuje wiele atrakcji dla aktywnych: snorkeling wśród raf koralowych czy lekcje surﬁngu (na
zamówienie).

9 DZIEŃ - PUERTO VIEJO: MANZANILLO I OKOLICZNE PLAŻE NA ROWERACH
Zwiedzanie okolicy na rowerach - przejażdżka do Manzanillo oraz na pobliskie plaże. Opcjonalne odpoczynek na
plaży.

10 DZIEŃ - KIERUNEK PANAMA! PRZEJAZD NA WYSPY BOCAS DEL TORO
Rano przejazd (shuttle) na wyspy Bocas del Toro w Panamie. Przejazd odbywa się busem z innymi turystami ok. 3 h
, a następnie po przejściu granicy przejazd około 1 h i przejazd łodzią motorową do Bocas de Toro. Następnie
zakwaterowanie w hotelu i relaks na pięknych karaibskich plażach.

11 DZIEŃ - ARCHIPELAG BOCAS DEL TORO
Dziś czeka nas odkrywanie atrakcji rajskiego archipelagu Bocas del Toro - wyruszymy na wycieczkę do Zatoki
Delﬁnów, zanurkujemy z rurką w Cayo Coral, odwiedzimy Park Narodow Cayo Zapatilla, Wyspę Leniwców i Wyspę
Hollywood. Wieczorem relaks, czas na drinki i owoce morza.

12 DZIEŃ - ARCHIPELAG BOCAS DEL TORO
Kontynuujemy odkrywanie Bocas del Toro - wycieczka do Bocas del Drago, wizyta na Playa de las Estrellas, gdzie
możecie podziwiać rozgwiazdy w ich naturalnym środowisku oraz na Wyspę Ptaków.
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13 DZIEŃ - PRZELOT DO PANAMA CITY
Przelot samolotem do Panamy do Panama City. Zakwaterowanie w hotelu i czas wolny, np.: na wieczorny spacer.

14 DZIEŃ - ZWIEDZANIE PANAMA CITY, KANAŁ PANAMSKI
Zwiedzanie panamskiej stolicy. Przejazd nad Kanał Panamski, obserwacja śluzy, przez którą przedostają się wielkie
kontenerowce. Następnie spacer po Stara Panama, wpisaną na listę światowego dziedzictwa UNESCO ze słynną
katedrą ze złotym ołtarzem z początku XVII w. Wieczorem skosztujemy lokalnego trunku - rumu „Abuelo”.

15-16 DZIEŃ - POWRÓT
Rano czas wolny. Po południu przejazd na lotnisko i wylot. Przylot do Polski następnego dnia.

TERMINY I CENY:
TERMIN

CENA

07.11 - 22.11 2022

9900.00 PLN + 1580.00 USD

26.11 - 11.12 2022

9900.00 PLN + 1580.00 USD

06.12 - 23.12 2022

9900.00 PLN + 1580.00 USD

CENA OBEJMUJE:
bilety lotnicze na trasie: Warszawa – San Jose, Panama City - Warszawa oraz Bocas del Toro - Panama
City
transfery z/na lotnisko
14 noclegów wg programu w hotelach w pokojach 2os z łazienką ze śniadaniami
prywatny transport na trasie San Jose - Monteverde
bilet na przejazd jeep-boat-jeep do La Fortuna
bilet na przejad z Puerto Viejo na Bocas del Toro (shuttle)
prywatny transport w Panama City
wycieczki:
w La Fortuna rafting z przejazdem do Puerto Viejo
w Bocas de Toro do zatoki Delﬁnów ze snorkelingiem w Cayo Coral, wizytą w Parku Narodowym Cayo
Zapatilla, na wyspie Leniwców i na wyspie Hollywood
w Bocas de Toro do Bocas del Drago z wizytą na Playa de las Estrellas oraz na wyspę Ptaków
w Monteverde - spacer w Parku Narodowym z wiszącymi mostami
w Puerto Viejo wycieczka do Parku Narodowego Cahuita oraz wypożyczenie rowerów
w La Fortuna wycieczka do Parku Narodowego Arenal
opiekę pilota Kiribati Club na całej trasie
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:
wyżywienia (ok. 35 USD dziennie /os.)
biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, transportu lokalnego w miastach: taxi, ryksze itp. (ok. 150
USD/os.)
obowiązkowej dopłaty do ubezpieczenia pobytu na kwarantannie wymaganej przez Kostarykę (119
USD /os.) dla osób niezaszczepionych
obowiązkowej składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny i Pomocowy (26 PLN /os.)
atrakcji dla chętnych
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