
Cena na osobu:  
76.670,- Kč

Datum odletu: 
25.5.2022

kód zájezdu: PT 250522

Itinerář cesty:

Dopoledne se seznámíme s pěstováním medicínských rostlin na Finca Don Juan, kde bude i oběd. 
Odpoledne odjedeme do parku Mistico Hanging Bridges, kde se nacházejí mosty v korunách stromů, 
ze kterých můžete obdivovat faunu a flóru tropického pralesa. Odpoledne relaxace v hotelovém 
komplexu nebo fakultativně možnost vyzkoušet „Ziplines“ lanové dráhy v pralese, které se skládají
ze 7 drah ve výšce až 200 m a v délce 750 m. Nocleh na stejném místě.

25.5.2022 Odlet z Prahy do hlavního města Kostariky San Jose, 
po příletu transfer do hotelu v hlavním městě San Jose,
odpočinek po cestě.

Po snídani odjezd přes pralesní národní park Braulio Carillo, ve kterém žije
přes 500 druhů ptáků a více než 150 druhů savců včetně opic a tapírů do
oblasti Sarapiqui. Tam navštívíme farmu na organické pěstování ananasů. 

Celodenní výlet včetně plavby lodí na Caňo Negro, pozorování opic a tropické fauny a flóry. 
Nocleh na stejném místě. Večer možnost fakultativního výletu - procházka nočním pralesem s průvodcem.

Ráno odjezd a návštěva kávové plantáže Doka Estate, kde se seznámíme jak s pěstováním vyhlášené 
kostarické kávy tak i následnými úpravami a výrobním procesem. Po obědě se přesuneme k Pacifiku, 
kde se ubytujeme v hotelu Punta Leona, který leží v pralese a má i vlastní mořské pláže. Odpoledne volno 
k relaxaci v hotelu. Večeře v hotelu.

Relaxace na pláži nebo možnost fakultativního výletu do NP Carara (cca 3 hodiny, odjezd ráno), 
procházka deštným pralesem se zkušeným průvodcem, kde můžete na vlastní oči spatřit velké červené 
papoušky Scarlet Macaw, kteří jsou nejznámějšími obyvateli tohoto národního parku. 
Nebo relaxace na hotelové pláži.

Relaxace na pláži, nocleh na stejném místě.

Nabídka Kostarika 2022
cesta s odborným zemědělským programem

26.5.2022

27.5.2022

28.5.2022
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Doplňující informace 
a odpovědi na případné dotazy 
rádi poskytneme na tel: 605 256 658 
nebo  .e-mailu: info@profitrips.cz  

Tento zájezd je určen pro zemědělce a milovníky tropické fauny a flóry. Navštívíme Kostariku, která patří mezi 
nejkrásnější a nejrozmanitější země tropického pásma. Kromě odborného programu, zaměřeného na tropické 
zemědělství, budete mít možnost poznat i nejkrásnější místa této zajímavé země a na konci zájezdu relaxovat 

v resortu Punta Leona na břehu Pacifiku.

Pak odjedeme směrem k sopce Arenal Volcano, která patří k nejhezčím místům v Americe. 
Po ubytování v hotelu v oblasti Arenal Volcano se přesuneme k horkým pramenům Ecotermales 
Hot Springs, kde strávíme podvečer relaxací v termálních bazénech s různými teplotami. Tam 
bude i večeře. Ubytování v hotelu Arenal Manoa.

29.5.2022

30.5.2022

31.5.2022

Dopoledne relaxace na hotelu a hotelové pláži, 
po obědě přejezd na letiště do San Jose 
a odlet do Prahy.1.6.2022

2.6.2022

Přílet do Prahy.



Doplňující informace a odpovědi 
na případné dotazy rádi poskytneme na tel: 605 256 658 
nebo  .e-mailu: info@profitrips.cz  

Cena na osobu: 76.670,- Kč
Minimální účast: 10 klientů

Možné příplatky: 
Příplatek za jednolůžkový pokoj: 12 800 Kč
Příplatek za procházku nočním pralesem s místním průvodcem: 900 Kč
Příplatek za projížďku po lanové dráze zipline: 1 960 Kč
Příplatek za výlet do NP Carara: 900 Kč
Příplatek za pojištění storna zájezdu při stornu z vážných důvodů u cestující osoby i blízké rodiny ERV +: 3 834 Kč
Příplatek za letenku ve třídě nebo Premium Economy nebo Business: na vyžádání

Minimální počet 
účastníků je 10,

počet míst je omezen.
Uzávěrka přihlášek

je 15.2.2022

Cena zahrnuje: 
-  leteckou přepravu v turistické třídě po trase Praha - San Jose, 
  San Jose - Praha s jedním přestupem na každé cestě. 
-  ubytování na 7 nocí ve dvoulůžkových pokojích, odpovídajících *** kategorii, 
  pokoje jsou vybavené klimatizací
-  všechny vstupy na atrakce, NP a odborný program, vyjmenovaný v programu zájezdu
-  dopravu po trase privátním vanem nebo autobusem (dle počtu klientů) s místním řidičem
-  služby místního průvodce po dobu pobytu v Kostarice
-  služby průvodce CK Profi Trips po celou dobu zájezdu
-  stravu, 7 snídaní, 7 obědů a 7 večeří. V ceně snídaní je káva nebo čaj, v ceně obědů i večeří je vždy 
  jeden „přírodní drink“, klienti na místě doplácejí jakékoliv další nápoje
-  pojištění léčebných výloh od ERV, produkt „Single trip standard bez spoluúčasti“
-  zákonné pojištění insolvence CK

Cena nezahrnuje: 
-  vše co není vyjmenováno v odstavci „Cena zahrnuje“
-  odletová taxa, kterou jsou povinni všichni turisté platit při odletu z Kostariky v aktuální výši. 
  Dnes tato taxa činí USD 30 na osobu.
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Registrační formulář můžete vyplnit na: www.profitrips.cz/kostarika 
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