poznávací zájezd PANAMA - KOSTARIKA - NIKARAGUA
"Opravdové zážitky ve Střední Americe"
15. 2. - 2. 3. 2019 - 16 dní
Pura Vida - čistý život, tak se zdraví obyvatele Kostariky. Pokud máte rádi přírodu, moře, dobré jídlo a rum,
pak se vydejte s námi za poznáním třech středoamerických zemí. Panama vás jistě překvapí rychlým
rozvojem a nádhernými panenskými plážemi, na kterých se budeme slunit v Boca Chica. Na panamský
průplav, jednu z největších staveb moderní doby, se podíváme pěkně zblízka. Proplutí plavebními
komorami patří k tomu nejlepšímu ze zájezdu. Ke Kostarice neodmyslitelně patří přírodní parky. V Monte
Verde se projdete po vysutých mostech nad mlžným pralesem a vyzkoušíte si létat jako Superman. Zjistíte,
jak se pěstuje a zpracovává káva. Trochu adrenalinu zažijete i při noční procházce pralesem. V přímořském
parku Tortuguero vás čeká divoká pláž i džungle. Do Nikaragui jedeme nejen za kulturou. V koloniálním
městě Granada se projedeme v koňském povozu. Trocha adrenalinu ochutnáte při výstupu na sopku Cero
Negro nebo při pohledu do kráteru sopky Masaya. To vše a ještě něco navíc.










PANAMA CITY - průjezd panamským průplavem
BOCA CHICA - koupání na panenských plážích
SAN JUAN DEL SUR - záhadné kamenné koule
MONTE VERDE - vysuté mosty + lanovky ZIPLINE + prohlídka kávové plantáže + noční trek pralesem
PLAY TAMARINDO - koupání ve vlnách Pacifiku
GRANADA - koloniální perla Nikaragui
SOPKY - sjezd ze CeroNegro + kráter sopky Masay
OMETEPE - po ostrově na jezeře Nicaragua
TORTUGUERO - trek a jízda lodí v národním parku

1. den 15. 2. 2019 Praha - Panama City (s přestupy)
ráno odlet z Prahy do Panama City - s přestupem v Evropě (let může být operován přes USA, v takovém
případě je zapotřebí ESTA)
přílet do Panama City v podvečerních hodinách
odjezd z letiště minibusy do hotelu
ubytování na 2 noci - hotel "Tower House Suites" (dvoulůžkový pokoj s koupelnou a WC, TV)
pro vytrvalce přivítání v Panama CITY u koktejlu - zajedeme si do historického centra

2. den 16. 2. Panama City - plavba Panamským průplavem
po snídani odjezd minibusem k poloostrovu Flamengos
zaregistrování se - autobusem ke zdymadlům
PLAVBA PANAMSKÝM PRŮPLAVEM - Po snídani vyjedeme z centra Panama City k Panamskému průplavu.
Průplav prozkoumáme pěkně zblízka. Naše loď propluje částí panamského průplavu – z Balboy, přes
zdymadla Miraflores až do jezera Lago Miraflores. Na brány zdymadel se podíváte opravdu hodně zblízka.
v podvečer návrat do hotelu - volný program

3. den 17. 2. Panama City - David – Boca Chica - den na cestě
brzy ráno odjezd taxíky na autobusové nádraží Albrook Bus Terminal
odjezd linkovým autobusem do města Horconcitos (cca 8 hod jízdy se zastávkou na oběd)

příjezd do Horconcitos okolo 16. hod.
přestup na minibusy - odjezd do Boca Chica (cca 40 min.)
příjezd do Boca Chica v podvečerních hodinách
ubytování 2 noci - hotel " Roxy Fishing" - nově s bazénem
možnost koupání na nedaleké pláži - jízda lodí - 10 USD

4. den 18. 2. Boca Chica –Park Nacional Golfo de Chiriquií
PARK NACIONAL GOLFO DE CHIRIQUIÍ Po snídani odchod k pobřeží - Celodenní výlet lodí v mořském
národním parku, se zastávkami na koupání, šnorchlování a procházky po plážích. Z malé vesničky Boca
Chica nejdříve projedeme mangrovy, abychom později vpluli do mezi ostrovy a korálové útesy. Cestou
kolem ostrovů jsou často k vidění delfíni. Průzračná voda, panenské pláže nebo stezky vedoucí pod klenbou
deštného pralesa.
v podvečer návrat do hotelu

5. den 19. 2. Boca Chica - David - hranice s Kostarikou – Palmar Sur - San Jose
brzy ráno odjezd z Boca Chica místním autobusem na hranici s Kostarikou (cca 2 hod.)
vyřízení hraničních formalit - výstup z Panamy - vstup do Kostariky (výstupní taxa Panama = 20 USD )
přestup na soukromý minibus - pokračování v cestě do San Jose se zastávkou na FINCA 6 (cca 8 hod. jízdy)
KAMENNÉ KOULE Cestou do San Jose si uděláme hodinovou zastávku v údolí Diquís. Na archeologickém
nalezišti FINCA 6, které je dnes pod ochranou UNESCO, budeme obdivovat dokonalé kamenné koule, které
jsou jednou ze záhad z před kolumbovské Ameriky. Kdo a jak koule zpracoval? A jak je do údolí dopravil?
pokračování v cestě do San José - příjezd do hotelu v San Jose cca v 18 hod.
ubytování 1 noc - hotel "Barcelo*****

6. den 20. 2. San Jose - Santa Elena - Park Nacional Monte Verde
v 8 hod. po snídani odjezd ze San Jose do Santa Elena (cca 5 hod. jízdy)
příjezd do Santa Helena kolem oběda
SKYWALK Máte strach se projet na ocelovém laně mezi korunami stromů, na tzv. ZIPLINE? Nemusíte se
bát, v Kostarice jsme pro vás do programu zájezdu zařadili něco speciálního - zavěšené mosty a lávky výborný způsob jak si prohlédnout koruny stromů. SKYWALK je systém visutých mostů, přes které se
můžete protáhnout a prožívat fantazie podle Indiana Jonese ve vlhkém tropickém pralese
SKY TREK - ZIPLINE -Jeden z nejlepších zážitků v Kostarice. Zipline společnosti SELVATOUR se skládá z 18
sjezdů. Nejdelší z nich měří více než 1 km. Na poslední lanovce můžete být zavěšeni tzv. Na Supermana, což
je opravdu nádherný adrenalinový zážitek. Zavěšeni na lanech ve výšce 130 m nad pralesem se budete řítit
rychlostí 65 km/h.
fakultativně = 45 USD
ze Santa Eleny výjezd nahoru k hotelu Monte Verde (9 km jízdy po rozbahněné cestě)
ubytování 2 noci - hotel "Vista VerdeLodge"
VISTA VERDE LODGE Hotel je umístěn v hloubi mlžného lesa, nedaleko parků Monteverde a Santa Elena,
zcela mimo turistické trasy. K hotelu vede rozbahněná a většinou špatně sjízdná cesta. K výjezdu k hotelu
budeme muset použít džípy. Odměnou za náročnou cestu je poloha uprostřed ničeho, a za krásných dní
výhled na zelenou pokrývku lesa a přilehlou sopku ARENAL.

7. den 21. 2. Ecolodge Vista Verde - park Monteverde
RESERVA BIOLÓGICA BOSQUE NUBOSO MONTEVERDE - Okolí hotelu Vista Verde sousedí s národním
parkem Monte Verde. Společně se vydáme na soukromé stezky mlžného lesa. Park je celý promáčený
mlhou, ověšený třásněmi mechu, rostou zde kapradiny a bromélie, zurčí tu potoky plné vody a všude bují
život. Některé cesty bývají často blátivé a i během období sucha (konec prosince až květen)je deštivo. Proto
si s sebou vezměte dostatek nepromokavého oblečení, vhodné boty a hlavně úsměv, jde přeci o deštný
prales
KÁVOVÁ PLANTÁŽ Dopoledne se projdeme k malé soukromé kávové plantáži, kde se dozvíte, jak se
pěstuje, suší a zpracovává nejlepší kostarická káva. Na konci nebude chybět ochutnávka a malý dárek na
cestu.
VEČERNÍ POZOROVÁNÍ ZVÍŘAT - S majitelem hotelu jsme se domluvili na večerní hodinové vycházce za
pozorováním živočichů. S čelovou svítilnou se vydáme do tmy za hotelem. Uvidíme hady, pavouky, žáby a
jiné potvory?

8. den 22. 2. Vista Verde - Santa Elena - Liberia - Playa Tamarindo
ráno po snídani odjezd z hotelu Vista Verde do vesnice Santa Elena
soukromým minibusem pokračování v cestě na pobřeží do Playa Tamarindo
kolem oběda příjezd do plážového letoviska Playa Tamarindo
ubytování 1 noc - hotel "BEST WESTERN TAMARINDO VISTA VILLAS**** "
PLAYA TAMARINDOO Při našem kostarickém putování se zastavíme na nejnavštěvovanější pláži.
Odpočinek na pláži, koupání a dovádění ve vlnách nebo pozorování západu slunce.

9. den 23. 2. Playa Tamarindo - Liberia - Granada
po snídani koupání na pláži před hotelem
dopolední odjezd z Playa Tamarindo přes Liberia do Granady (Nikaragua)
vyřízení hraničních formalit - výstup z Kostariky - vstup do Nikaragui (vstupní taxa Nikaragua = 14 USD)
pokračování v cestě do města Granada
příjezd do Granady v podvečerních hodinách
ubytování 2 noci - hotel " Casa La Merced" *** - hotel v historické budově
GRANADA Nádherné koloniální město poslouží jako výborná základna pro poznání části Nikaragui.
Historickou částí města se projdeme pěšky, projedeme v kočáře. Do blízkého okolí se vydáme na sopky.
PROJÍŽĎKA V KOŇSKÉM SPŘEŽENÍ - večerní projížďka na koňském spřežení po historické části Granady

10. den 24. 2. Granada - León - sopky Masaya a Pilas
AKTIVNÍ SOPKA MASAYA Sopka Masaya je nejaktivnější sopkou v Nikaragui. Minibusem dojedeme skoro
až ke kráteru. Uvnitř kráteru probublává láva. Z vršku neustále stoupá dým sirných výparů. Všude jinde na
světě by vás tak blízko k velmi aktivní sopce nepustili. V Nikaraguii vede ke kráteru silnice - ZÁŽITEK PRO
DOBRODRUHY
SOPKA PILAS - VOLCANO BOARD - Nikaragua je zemí sopek, proto by byl hřích, nepodívat se během cesty
alespoň na několik z nich. V programu našich zájezdů nikdy nechybí adrenalinové zážitky, které jsou již
zahrnuty v ceně.

11. den 25. 2. Granada – San Jorge - Moyogalpa - San Juan delSur
v 7:30 hod. odjezd minibusem z Granady do San Jorge
v 9:00 hod. odjezd lodí na ostrov Isla de Ometepe - do vesnice Moyogalpa a dále pak do Santa Cruz zavazadla necháme v autobuse
MINIBUSY PO OSTROVĚ -Minibusem se z městečka Moyagalpa přesuneme na jižní stranu ostrova, kde se
zastavíme v muzeu a vykoupeme se na termálním koupališti.
ve 14 hod. odjez trajektem z ostrova Ometepe na pevninu
v 15 hod. odjezd minibusem ze San Jorge do San Juan del Sur
ubytování 1 noc - hotel " Marcela Beach Front"

12. den 26. 2. San Juan delSur – Penas Blancos - La Pavona - Tortuguero (CostaRica)
po snídani odchod z hotelu na hranice s Kostarikou (cca 1 hod. jízdy)
vyřízení výstupních a vstupních formalit na hranici (výstupní taxa Nikaragua = 10 USD)
pokračování v cestě do La Pavona - plánovaný příjezd do La Pavona v 16:30 hod.
přestup z autobusu na loď
z La Pavona po řece lodí do Tortuguera (cca 1,5 hod. jízdy)
ubytování 1 noc " La Baula Lodde" hotel se nachází u řeky na kanálech, relaxovat můžete na terase přímo
u řeky nebo u bazénu s lehátky

13. den 27. 2. Tortuguero
NÁRODNÍ PARK TORTUGUERO - LOĎ Většina návštěvníků přijíždí do Tortuguera pozorovat želvy, jak
kladou vejce na plážích. Tato oblast nabízí víc než jenom želvy. Najdete tu lenochody, vřešťany, maličké
žáby, vydry jihoamerické, zelené leguány, tarpony, malpy kapucínské nebo mohutné kapustňáky.
Tortuguero je také rájem pro pozorovatele ptáků, bylo zde zaznamenáno více jak 300 druhů.
Nejzajímavějšími jsou ara zelený, tukani, ledňáčci a 14 druhů volavek. Za pozorováním zvířat se vypravíme
na lodi
návrat do hotelu - oběd
odjezd z hotelu La Baula Lodge do vesnice Tortuguero
ubytování 1 noc - hotel " Tortuguero Beach" - hotel blízko pláže, výborné pro pozorování želv
NÁRODNÍ PARK TORTUGUERO - TREK Z hotelu se pěšky vydáme k bráně rezervace Tortuguero, kde
začneme 2 hodinový pěší trek v parku Tortuguero. Cesta nás nejdříve provede stezkou, která vede hustým
porostem. Při zpáteční cestě se projdeme po pláži.
volný program na koupání

14. den 28. 2. Tortuguero - LaPavona - San Jose
dopoledne volný program - koupání na pláži
v poledne odjezd z Tortuguera lodí do La Pavona
z La Pavona odjezd minibusem do San Jose (cca 1,5 hod.)
ubytování 1 noc - hotel "Barcelo*****"
závěrečný večírek - rozloučení se

15. den 1. 3. San Jose - Panama City - odlet domů (s přestupy)
v 9:00 hod. odjezd z hotelu na letiště
ve 12:30 hod. odlet ze San Jose přes Panama City do Evropy a do Prahy

16. den 2. 3. Amsterdam - Praha
přílet na letiště do Evropy v dopoledních hodinách
přestup na let do Prahy
přílet do Prahy ve večerních hodinách
KONEC ZÁJEZDU
cestovní kancelář TAM TAM
...

