
 

 

Poročno potovanje Kostarika – pobeg v paradiž 14 dni 

San José | Bajos del Toro | Arenal Volcano | Monteverde | Playa Quizales  

 

Romantična Kostarika je že leta ena najboljših svetovnih destinacij za epska poročna potovanja. V tej 

dih jemajoči državi lahko zlahka uživate v spokojnosti in zasebnosti. Kostarika so nebesa za ljubitelje narave, 

avanturizma in za sproščujoč pobeg v paradiž. Občudujemo neokrnjeno pokrajino od visokih vulkanov do čudovitih 

obal, spoznavamo gozdno divjad in izkušamo prava kulinarična doživetja. Za vse, ki želite ostati v bližnjem stiku z 

naravo v drugačnem slogu, priporočamo glamping: zaspali in zbudili se boste ob najlepših zvokih narave. 

 

Koliko časa naj porabim za poročno potovanje v Kostariki? Država se ponaša s fenomenalnimi plažami, 
deževnimi gozdovi, vulkani, dolinami in mesti. Za raziskovanje več naravnih čudes je potovanje v Kostariko najbolje 

uživati v časovnem obdobju vsaj 12 dni. 

 

Zakaj ne bi svoje poročno potovanje združili z drugo od senzacionalnih destinacij? Priljubljene 

kombinacije vključujejo Panamo. Panama je popolna mešanica karibskega in pacifiškega vonja. Privoščite si 
romantičen večer v čudovitem velemestu Panama City, ki ponuja veliko dejavnosti, restavracij, kulturnih 

znamenitosti, nočnega življenja in nakupovanja. Panama se ponaša tudi s stotimi čudovitimi otoki z odličnimi 
možnostmi za bungalove nad vodo ali morske luksuzne vile. Pravi raj čaka!! 

 

Kdaj potovati? Čeprav je Kostarika destinacija, ki ima tropsko in ugodno podnebje vse leto, bi bilo kostariško 
poročno potovanje najbolje načrtovati v sušni sezoni (november – april).  

 

 
 

POTOVANJE SE ZAČNE IN KONČA v KOSTARIKI. 

POT IZ EVROPE IN NAZAJ TRAJA DODATNE DNI (SKUPAJ 15 DNI). 
POTOVANJE PRILAGODIMO VAŠIM ŽELJAM. 



 

 

 

 

PREDVIDEN PROGRAM POTOVANJA: 

1. dan KOSTARIKA, SAN JOSE. Dobrodošli v San Joséu, Kostarika. Pred vami je začetek uživanja te očarljive 

destinacije s pristnimi doživetji, ki oblikujejo ta naravni dragulj Kostarike. Na letališču se boste spoznali z lokalnim 

partnerjem, ki vas odpelje do vašega hotela. Preostanek dneva namenjen samostojnemu raziskovanju mesta. Glavno 

mesto lahko začnete raziskovati z njegovimi gledališči, muzeji in lepimi parki. Ali pa preprosto sedete v kavarno 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. Počitek. Nočitev. Predvidoma v: Sheraton (H) 

 

2. dan SAN JOSE – BAJOS DEL TORO. Zajtrk. Do vašega naslednjega hotela imate okoli 90 minut zasebne vožnje, 

ki se nahaja v čarobnem okolju tropskega oblačnega gozda, obdan s slapovi in čudovitim gozdnim rezervatom. Dnevi 

v Bajo del Toro so lahko mirni kot povodna bližnja reka ali vznemirljivi kot hudourniški slap, ki ga napaja izumrli 

vulkan. Slap hiti navzdol po svetlo obarvanih žilastih pečinah in brizga v lužo čudovitih modrih voda, uokvirjenih z 

bujno cvetočo vegetacijo. Imate prosti čas za počitek v naravnem okolju in dejavnostih, ki so na voljo na tem 

območju, kot so jahanje, pohodništvo v gozdu ali vadba joge.. Nočitev. Predvidoma v: El Silencio Lodge & Spa (H, 

Z) 

3. dan BAJOS DEL TORO – romantična večerja. Zajtrk. Začnete dan obkroženi z nekaterimi najbolj vabljivimi 

vrstami ptic v naravi. Prosti čas za raziskovanje okolice. Proti večeru imate organizirano romantično večerjo ob 

sončnem zahodu v zasebnem gozdnem okolju. Obdan s svetlobo svečk in zvoki gozda. Popoln način za ustvarjanje 

edinstvenih spominov med medenimi tedni. Nočitev. (H, ZV) 

 

4. dan BAJOS DEL TORO – vulkan ARENAL. Zajtrk. Danes nadaljujete vašo pot naprej. V severni planini vas 

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

kmetijskih 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 občudujete vulkan. Nočitev. Predvidoma v:  Arenal Springs Resort (H, 

Z) 

5. dan vulkan ARENAL –  ogled zatočišča divjih živali. Zajtrk. Resorti z naravnimi toplimi izviri in zdravilišči so 

ena največjih znamenitosti, ki jih lahko uživate v regiji Arenal. Danes obiščete zatočišče divjih živali Caño Negro (v 

https://www.marriott.com/hotels/travel/sjosi-sheraton-san-jose-hotel-costa-rica/?scid=bb1a189a-fec3-4d19-a255-54ba596febe2
https://www.elsilenciolodge.com/
https://hotelarenalspring.com/


 

 

skupini), je območje, ki služi kot zatočišče velikemu številu selitvenih in ogroženih vrst živali. Caño Negro je raj za 

ljubitelje narave in še posebej za opazovanje ptic. Poleg tega lahko med drugim vidite: aligatorje, tri vrste opic, 

kuščarje in netopirje. Med ogledom boste izvedeli vse podrobnosti o rastlinstvu in živalstvu, enem najbolj bogatih 

krajev z biotsko raznovrstnostjo na celotni ameriški celini. Dvojezični in naravoslovni vodnik bo izpovedal svoje 

radovednosti in se potrudil, da bo to potovanje bogato za vse. Sprostite se ob vročih izvirih vašega hotela, enega 

najbolj znanih v coni. Nočitev. (H, Z) 

 

6. dan vulkan ARENAL – MONTEVERDE, gozdni oblak. Zajtrk. Nadaljujete v Monteverde Cloud Forest. Danes 

bo kombinacija kopnega, vode in znova kopnega. Ta možnost je najboljši način za potovanje iz La Fortune v 

Monteverde. Vaš prevoz vas bo čakal pred hotelom, od koder vas popeljejo do jezera Arenal, kjer se boste vkrcali na 

motorizirani čoln, da prečkate jezero Arenal v Rio Chiquito. Potem vas bodo odpeljali še do vašega hotela v lepem 

Monteverde. Majhna skupnost, ki se nahaja na vrhu gorskega območja Tilarán. Monteverde je pomembna destinacija 

za ekoturizem v Kostariki, kjer je glavna atrakcija oblak gozdnih rezervatov. Območje trenutno vsebuje dva rezervata: 

gozdni rezervat Monteverde in gozdni rezervat Santa Elena. Bili boste presenečeni nad raznolikostjo in bogato naravo, 

medtem ko hodite po številnih poteh rezervata. V višjih delih gozda obstaja tako imenovani "naravni gozd Elfin" - 

podnebje je tako, da najvišja drevesa ne presegajo 10 metrov. Na območju je veliko aktivnosti, ki lahko dopolnijo 

vaš obisk: viseči mostovi, vrtovi metuljev, Serpentarium (eden najboljših v državi), nočna tura z naravo, turneja sira 

(siri v Monteverde so najboljši v Kostariki) itd.. Nočitev. Predvidoma v: El Establo (H, Z) 

7. dan MONTEVERDE – turneja kave, kakava in sladkornega trsa. Zajtrk. Turneja kave se prične s čudovito 

zgodovino kave v svetu, ki ji sledi obrazložitev pomembnosti razvoja Kostarike (v skupini). Kasneje bodo med turnejo 

prikazali tudi druge vidike kulture Kostarike, pa tudi nekatere njihove tradicije. V tem delu ogleda doživite vse procese, 

ki jih vodi kava, od semena do slastnega končnega izdelka, skodelice kave. Imeli boste izkušnjo z aromami in 

zgodovino, kjer boste sodelovali še v čokoladnem postopku in tako uživali, delili in okusili sadje kakava, dokler ne 

doseže svoje veličastne preobrazbe in postane okusna pijača; tu vam bodo pokazali celoten postopek prehoda iz 

semenskega v čisti in mleti kakav. Tretji del turneje bo o sladkornem trsu, kjer boste spoznal i njegovo zgodovino, 

nasade, različne vrste žetve, predelavo, pridobivanje različnih izdelkov in živeli izkušnjo ročnega soka sladkornega 

trsa. Nočitev. (H, Z) 

 

8. dan MONTEVERDE – PENINSULA de NICOYA, romantične počitnice ob plaži. Zajtrk. Danes potujete iz 

oblakov gozda v pacifiško regijo do polotoka Nicoya do majcenega mesteca Manzanillo de Cobano. Ta dolg del Tihe 

obale ima nešteto čudovitih plaž s spektakularnimi pokrajinami in majhnimi mesti, vsaka s svojim šarmom. Nočitev 

in romantični počitek ob morju. Naslednjih nekaj dni boste uživali v čudovitih plažah tega območja. Priporočamo tudi 

https://elestablo.com/


 

 

obisk nacionalnega parka Barra Honda, ki ima edinstveno podzemno jamsko mrežo, in ogled s čolnom med otoki 

polotoka. Predvidoma v: Tango Mar (H, Z) 

9. – 13. dan PENINSULA de NICOYA, romantične počitnice ob plaži. Zajtrk. Prosti dnevi za uživanje ob plaži 

in  v aktivnostih okoli polotoka Nicoya in tropskem gozdu, ki ga obdaja. Po želji. Dneve zaključujete z opazovanjem 

dramatičnega sončnega zahoda. Nočitev. (H, Z) 

 

14. dan PENINSULA de NICOYA – vrnitev v SAN JOSE. Zajtrk. Uživajte v zadnjem jutru v tem tropskem raju. 

Vrnitev v osrednjo dolino. Organiziran zasebni prevoz v San Jose. Prosto za zadnje uživanje mesta in rajske Kostarike 

do odhoda na letalo. (Z) 

Cena na osebo                                          pošlji povpraševanje 
 
 

Cena ne vključuje (na licu mesta):  
Vse kar ni navedeno kot vključeno, dodatna prehrana in osebna potrošnja, ter napitnine. 

 

Doplačila po želji (na osebo):  
- odstopnina v primeru višje sile 4,22 % od vrednosti potovanja, 

- zavarovanje z asistenco v tujini CORIS. 
 

DRUGI PODATKI: 

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

 
ZDRAVJE: Obveznih cepljenj ni. O zdravju se posvetujte na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje Ljubljana, 

Zaloška 29, 1000 Ljubljana, telefon: (01) 586 39 00. Za več informacij obiščite: http://www.nijz.si. 
 

Splošni pogoji poslovanja Agencije Oskar so sestavni del programov in so kot posebna tiskana priloga na voljo 

na vseh prodajnih mestih Agencije Oskar. Z vplačilom akontacije potnik potrdi, da jih v celoti sprejema. 
 

MINIMALNO ŠTEVILO POTNIKOV: 2. 
ORGANIZATOR POTOVANJA: Agencija Oskar. 

https://tangomar.com/
http://www.nijz.si/

