
 

 

 

Kostarika – dežela kave, džungle in 
prelepih plaž 14 dni 

Individualno potovanje  
 

v »oblačnih« in tropskih gozdovih Kostarike zaživite skupaj z njihovimi živalskimi prebivalci 
 

Kostarika, dežela barvitega živalskega sveta, nacionalnih parkov in visoko razvitega eko turizma. Življenje po 
principu 'Pura Vida' pomeni čisto, (po)polno življenje brez stresa. Izjemno bujno rastlinje, skrivnostni gozdovi v 

oblakih ter živo pisan živalski svet navdušujejo vsak trenutek. Naravni ekosistem ponuja obilo možnosti tudi za 

adrenalinska doživetja. 
 

 
 

POTOVANJE SE ZAČNE IN KONČA V SAN JOSE-ju.  

POT IZ EVROPE IN NAZAJ LAHKO TRAJA DODATNI DAN (SKUPAJ 15 DNI). 

POTOVANJE PRILAGODIMO VAŠIM ŽELJAM. 

 
Odhodi: po želji 

 

(1n San José / 2n Tortuguero / 2n Southern Caribbean / 2n Arenal Volcano / 2n Manuel Antonio / 3n 

Corcovado / 1n San José) 

 



 

   

 

Stil: Oskarjevo potovanje po želji  

1. dan KOSTARIKA, San Jose. (Za doplačilo) možno urediti mednarodni letalski prevoz. Dobrodošli na Kostariki. 

Uživajte v očarljivih destinacijah in pristnih doživetjih, ki oblikujejo naravne dragulje Kostarike: Tortuguero, Arenal, 

Corcovado in Manuel Antonio. Na letališču se boste spoznali z lokalnim partnerjem. Ta vas bo popeljal v vaš hotel. 

Glavno mesto lahko raziskujete samostojno. S svojimi gledališči, muzeji in lepimi parki. Ali pa preprosto sedite v 

kavarni in uživate v skodelici kostarikanske kave, medtem ko gledate vsakdanje življenje "Ticosa". V večernih urah 

lahko obiščete tradicionalno restavracijo Costa Rican, ki ponuja živo glasbo in plesno preddverje, ali pa poskusite 

mednarodne jedi v eni izmed odličnih restavracij tega območja. Nočitev: hotel po vaši izbiri. (H) 

 

2. dan SAN JOSE – TORTUGUERO (okoli 6 ur). Zajtrk v hotelu. Zelo zgodaj zjutraj se boste odpravili v narodni 

park Tortuguero. Vaše potovanje vas bo popeljalo skozi majhna mesta in obsežne nasade banan in ananasa, dokler 

ne pridete do pomola, kamor bo odpotoval vaš čoln za Tortuguero. Boste potovali po rekah in kanalih približno 90 

minut do hotela, ki zagotavlja odlično priložnost za ogled divjih živali in kulise džungle. Po kosilu je obisk vasi 

Tortuguero. Večerja je vključena v hotel. Nastanitev: hotel po vaši izbiri. Nočitev. (H, ZKV, čoln prevoz) 

3. dan TORTUGUERO. Zajtrk v hotelu. Zjutraj se boste z ladjico odpravili skozi kanale narodnega parka Tortuguero. 

Tortuguero je znan kot habitat petih vrst morskih želv in veliko raznolikosti ptic, dvoživk in drugih živali. Po kosilu 

imate prosti čas, da se sprehodite in uživate v okolici hotela. Priporočamo tudi nočno ekskurzijo za ogled gnezdenja 

želve (od julija do septembra). Večerja je vključena v hotelu. Nastanitev: hotel po vaši izbiri. Nočitev. (H, ZKV) 

4. dan TORTUGUERO – PUERTO VIEJO / PLAYA CAHUITA (okoli 6 ur). Zajtrk. Danes zjutraj se boste vrnili 

po kanalih, da bi prišli do pomola, kjer se boste naprej srečali z vašim kopenskim prevozom. Vaš cilj je južna Karibska 

obala, kjer živi Afriko-karibska kultura Kostarike. Mesto Puerto Viejo ima neverjetno kombinacijo barv in okusov. 

Namestitev: hotel po vaši izbiri. (H, Z) 

5. dan PUERTO VIEJO, PLAYA CAHUITA. Zajtrk. Prosto za počitek na plaži. Južna Karibska regija ima nekaj 

najboljših plaž v državi. Nacionalni park Cahuita je znan po odličnem snorklanju in potapljanju s koralnimi grebeni, 

kjer se vidi čudovito morsko življenje. Druga izkušnja, ki je ne smete zamuditi, je uživati v tipičnem karibskem kosilu 

ali večerji. Namestitev: hotel po vaši izbiri. Nočitev. (H, Z) 

https://www.google.si/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwimvMjf1q7iAhUC3qQKHa9gCQgQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.2costarica.com%2F12-facts-about-sloths-in-costa-rica-and-everywhere-else%2F&psig=AOvVaw3ETlMYhCuBoB9P0BcgJbSK&ust=1558598691595877


 

 

6. dan PUERTO VIEJO, PLAYA CAHUITA – ARENAL (okoli 6 ur). Zajtrk. Danes vas pričakuje v Severni planini 

impresivni vulkan Arenal, naravno čudo z ikoničnim konusom kraterja. Na poti vidite nasade različnih kmetijskih 

rastlin, okrasnih rastlin in živinoreje, dokler ne pridete do mesta La Fortuna. Mesto je vredno ogleda za sprehod in 

kosilo ali večerjo. Vaš hotel je strateško lociran, da bi videli vulkan. Nastanitev: hotel po vaši izbiri. Nočitev. (H, Z) 

7. dan ARENAL –  prost dan za samostojne aktivnosti. Zajtrk. Resorti z naravnimi toplimi izviri in zdravilišči so 

ena največjih znamenitosti, ki jih lahko uživate v regiji Arenal. Druge vrhunske dejavnosti vključujejo: obisk 

Nacionalnega parka Arenal vulkana, zip-line, mostičke, zračne tramvajske ture, pohodniške in konjeniške ture do 

slapa La Fortuna in vodne aktivnosti na jezeru Arenal. Nastanitev: hotel po vaši izbiri. Nočitev. (H, Z) 

 

8. dan ARENAL – MANUEL ANTONIO. Zajtrk. Zjutraj vas bo vaše potovanje pripeljalo do tople centralne obale 

Pacifika. Manuel Antonio je vaša naslednja destinacija; dom je najmanjši, vendar najbolj obiskan nacionalni park v 

Kostariki. Med potovanjem se prepričajte, da se ustavite na mostu na reki Tarcoles, da vidite ogromne krokodile v 

reki spodaj. Bujna pokrajina vzdolž osrednje Pacifiške obale vključuje rižev in palmov nasad. Nastanitev: hotel po 

vaši izbiri. Nočitev. (H, Z, čoln) 

9. dan MANUEL ANTONIO. Zajtrk. Danes je prost dan za uživanje na plažah, poleg narodnega parka Manuel 

Antonio. Park ima več poti za sprehode, razgledne točke, čudovite plaže in veliko verjetnost, da boste videli živali, 

zlasti 4 vrste. Druge pustolovščine, ki so na voljo na tem območju, vključujejo oglede zip line, jahanje, križarjenje ob 

sončnem zahodu za ogled delfinov in kitov ter rafting. Tu je veliko različnih jedi za vse okuse. Nastanitev: hotel po 

vaši izbiri. Nočitev. (H, Z) 

10. dan MANUEL ANTONIO – CORCOVADO. Zajtrk. Danes se boste odpravili proti jugu do vasi Sierpe, vhoda v 

"dragulj Kostarike", narodni park Corcovado. Ob prihodu v Sierpe boste potovali z ladjo po reki Sierpe do hotela po 

vaši izbiri. Srečali boste spektakularno mokrišče z edinstveno vegetacijo in prosto živečimi živalmi. Uživajte v 

raznolikosti pokrajin in bogati biotski raznovrstnosti območja med potovanjem. Nastanitev: hotel po vaši izbiri. (H, 

Z) 

11. dan CORCOVADO. Zajtrk. Danes lahko uživate v pohodništvu v narodnem parku Corcovado ali obiščete biološki 

rezervat otoka Caño ali raziščete okolico hotela in opazujete ptice. Okusno kosilo JE vključeno v vašo turnejo (lokacija 

je odvisna od izbranega izleta). Južne nižine Kostarike so dom zadnjih deževnih gozdov srednjeameriške pacifiške 

obale, zaradi česar je edinstvena izkušnja. Večerja je vključena v hotelu. Namestitev: hotel po vaši izbiri. (H, Zv) 

12. dan CORCOVADO. Zajtrk. Danes lahko uživate v eni od drugih dejavnosti, ki jih niste storili včeraj. Okusno 

kosilo je vključeno v vašo turnejo (lokacija je odvisna od izbranega izleta). Voda okoli otoka Caño ima enega 

najobsežnejših koralnih grebenov v odličnem stanju na pacifiški obali Kostarike. Na otoku boste našli ostanke 

kamnitih krogel, ki so jih ustvarile starodavne avtohtone civilizacije. Večerja je vključena v hotelu. Namestitev: hotel 

po vaši izbiri. (H, Z) 

13. dan CORCOVADO – SAN JOSE. Zajtrk. Vrnitev v osrednjo dolino. Vaš prevoz v San José je načrtovan za 

zgodaj dopoldan. Uživate v zadnjem jutru v tem tropskem raju. Odpeljali vas bodo z ladjo iz hotela v Corcovadu do 

vzletišča v Palmar Sur ali zalivu Drake za notranji let do San Joseja. Prevoz do hotela. Namestitev: hotel po vaši izbiri. 

(Z, let) 

14. dan SAN JOSE. Zajtrk. Prevoz do letališča.  Na letališču je potrebno biti tri ure pred poletom leta. Srečno 

povratno potovanje domov! (Z) 

* Letalska vozovnica ni vključena v ceno potovanja. Okvirna cena povratne letalske vozovnice iz 
Benetk je od 530 eur. 

 



 

   

Cena na osebo (2 osebi) v dvoposteljni sobi znaša:         od 2.070 EUR 

 

Cena (najmanj 2 udeležencev) vključuje: 13 x nočitev v  izbranih nastanitvah, prevoze in oglede s klimatiziranim 

vozilom po programu (priključitev skupini), notranji let v San Jose, lokalno angleško govoreči vodnik pri ogledih v 
času bivanja v Tortuguero in Corcovado (priključitev skupini), prehrana po programu (zajtrk, razen Tortuguero in 

Corcovado imate polni penzion), stroške priprave in organizacije potovanja. 
 

Cena ne vključuje: mednarodnega leta iz Evrope, dodatno prehrano, ogledov, napitnin, dodatnih možnih aktivnosti 

in vse kar ni navedeno kot vključeno. 
 

Opomba: možnost doplačila za višjo kategorijo hotela in/ali najema avtomobila.  
 

Predvideni HOTELI na poti: 

 Prevozi in angleško govoreči vodnik pri ogledih 

Dan Kraji Hoteli  Aktivnosti 

1 San José Barcelo SJO Transfer letališče - Hotel 

2 Tortuguero Laguna Lodge 

 

Transfer San Jose – 

Tortuguero  

Voden Program 2N/3D 

3 Tortuguero Laguna Lodge Aktivnosti po programu 

4 Caribbean  Namuwoki Lodge  

Transfer Tortuguero -

Caribbean  

5 Caribbean Namuwoki Lodge Prost dan 

6 Arenal Montaña de Fuego  

Transfer Caribbean  - 

Guapiles - Arenal 

7 Arenal Montaña de Fuego Prost dan 

8 
Manuel 

Antonio 
Villas Lirio 

Transfer Arenal – 

Manuel Antonio 

9 
Manuel 

Antonio 
Villas Lirio Prost dan 

10 Corcovado Aguila de Osa  

Transfer  Manuel 

Antonio - Corcovado 

11 Corcovado Aguila de Osa 
Aktivnosti glede na 

program 

12 Corcovado Aguila de Osa 
Aktivnosti glede na 

program 

13 San Jose Barcelo SJO 

Transfer Corcovado – 

San José (notranji let) 

14 San Jose  letališče  

 

 

https://www.barcelo.com/es/barcelo-hotels/hoteles/costa-rica/san-jose-de-costa-rica/barcelo-san-jose/?utm_source=google&utm_medium=organic&utm_campaign=my_business&utm_content=h117
http://www.lagunatortuguero.com/
https://www.namuwokilodge.com/
https://www.montanadefuego.com/
http://www.villaslirio.com/
https://aguiladeosa.com/
https://www.barcelo.com/es/barcelo-hotels/hoteles/costa-rica/san-jose-de-costa-rica/barcelo-san-jose/?utm_source=google&utm_medium=organic&utm_campaign=my_business&utm_content=h117


 

 

Doplačila po želji (na osebo):  
- odstopnina v primeru višje sile 4,05 % vrednosti potovanja, 

- dodatno zdravstveno zavarovanje z asistenco v tujini, CORIS. 
 

Obdobje: cena velja za potovanje skozi celo leto, razen v obdobju visoke sezone in praznikov, ko so cene višje. 

Pokličite za ponudbo.  
 

DRUGI PODATKI: 
VIZE: Za vstop v Kostariko ne potrebujemo. Potreben je vsaj še 6 mesecev veljaven potni list od konca datuma 

potovanja. 

ZDRAVJE: obveznih cepljenj ni. 
 

Splošni pogoji poslovanja Agencije Oskar so sestavni del programov in so kot posebna tiskana priloga na voljo 
na vseh prodajnih mestih. Z vplačilom akontacije potnik potrdi, da je z njimi seznanjen in jih v celoti sprejema.  

 
MINIMALNO ŠTEVILO OSEB: 2. 

ORGANIZATOR POTOVANJA: Agencija Oskar d.o.o.. 
 
 


