
 
 

 
Turistična agencija SCANDO TURIZEM D.O.O. Breznikova 15,1230 Domžale  

Tel.: 01 724 43 18, 01 724 43 19;e-pošta:scando@siol.net. 

 

KOSTARIKA – PURA VIDA 

   
1.DAN,28.12.2021: BENETKE – PARIZ – SAN JOSE 

V jutranjih urah se zberemo na letališču Marco Polo v Benetkah, od koder poletimo v Pariz ter 

nato nadaljujemo polet v San Jose. V glavnem mestu Kostarike pristanemo v večernih urah. Po 

opravljenih carinskih formalnostih sledi prevoz do hotela v centru mesta. Namestitev, prosto in 

nočitev. 

Za doplačilo bo organiziran povratni prevoz na letališče. 

2.DAN,29.12.2021: SAN JOSE 

Kostarika je majhna in raznolika država Srednje Amerike. Ponosna, bujna, zelena dežela 

Narodnih parkov, pitne vode in prekrasnih plaž, tako Karibskega morja, kot Tihega oceana, nas 

bo povsem očarala. Po zajtrku bomo peš pričeli raziskovati to simpatično mesto. Sprehodili se 

bomo mimo muzeja Jada, do trga Demokracije, si nato ogledali Narodno gledališče in 

Katedralo in že bomo prispeli do lokalne tržnice Mercado central. Sprehodili se bomo med 

neštetimi stojnicami z zelenjavo, hrano in suvenirji. Že prvi dan bomo lahko poizkusili dobrote 

kostariške kuhinje in seveda poznano kostariško kavo, na katero domačini prisegajo, da je 

najboljša! Ne bomo izpustili Sabana parka, največjega parka v prestolnici z umetnim jezerom, 

ki nas bo očaral s svojim zelenjem. Park so uredili že v 17. stoletju, v tridesetih letih 

prejšnjega stoletja pa so ga spremenili v letališče, ki je ostal vse do izgradnje sedanjega 

mednarodnega letališča. V bližini parka je Narodni stadion, v nekoč letališki stavbo pa danes 

domuje Muzej umetnosti. Povratek v hotel, prosto in nočitev.  

3.DAN,30.12.2021: ARHEOLOŠKI PARK GUAYABO -  PUERTO VIEJO DE TALAMANCA 

Zajtrk. Ta dan se bomo odpeljali do karibskega morja, do simpatične vasice Puerto Viejo de 

Talamanca. Na poti si bomo ogledali Guayabo National Monument, najpomembnejše in 

največje arheološko najdišče v Kostariki. Tu so že 1000 let pred našim štetjem živela izredno 

napredna ljudstva, ki so si postavila celo kamnite pločnike ter akvadukt. Na krajšem sprehodu 

(cca 1,5 km) bomo opazovati čudovite magnolije, orhideje, bromelije… Sledi vožnja mimo  



 

številnih nasadov banan do karibske obale. Namesitev v hotelu ob morju. Prosto in nočitev. 

4.DAN,31.12.2021: PUERTO VIEJO DE TALAMANCA -  NARODNI PARK CAHUITA 

Po zajtrku se bomo odpeljali do bližnjega Narodnega parka Cahuita, kjer bomo v krošnjah 

dreves opazovali lenivce in opice kapucinke, si iz varne razdalje ogledali kakšno kačo ter se 

srečali s krilatimi mravljami ali nosatimi medvedki. Kristalno čista voda in prijetna senca 

palmovih dreves nam bo vlila novih moči in tako bomo lahko na najlepši možen način vstopili v 

Novo leto. Nočitev. 

5.DAN,01.01.2022: PUERTO VIEJO DE TALAMANCA 

Zajtrk in prosto za uživanje na peščenih plažah ob kristalno čistem karibskem morju. Nočitev. 

6.DAN,02.01.2022: PO POTEH ČOKOLADE - LA FORTUNA  

Po zajtrku sledi vožnja na sever, proti meji z Nikaragvo, proti vulkanu Arenal. Vulkan Arenal je 

eden najlepših in še vedno aktivnih vulkanov v Kostariki. Na poti nas bo spremljala zanimiva 

pokrajina; nasadi banan in ananasa ter nato hriboviti svet s pašniki ter nasadi kakavovca in 

kave. Obiskali bomo farmo, kjer pridelujejo čokolado. Na naši »čokoladni turi« nam bodo 

razkrili kako raste kakavovec, kako ga nabirajo, kako fermentira, se suši in na koncu, kako 

pridelajo čokolado na tradicionalni način. Prevoz do hotela v vasici La Fortuna. Namestitev, 

prosto in nočitev. 

7.DAN,03.01.2022: VULKAN ARENAL – NARODNI PARK TENORIO IN RIO CELESTE - 

KOPANJE V TOPLIH VRELCIH  

Po zajtrku se bomo odpravili proti vznožju vulkana Arenal. Čaka nas nezahtevna hoja po 

čudoviti naravi do razgledne točke, kjer se lepo vidi vulkan in jezero Arenal. Kasneje nas čaka 

izlet do edinstvene reke Rio Celeste, ki teče skozi deževni gozd v Narodnem parku Tenorio in 

je eden zanimivejših fenomenov narave. Posebnost je v njenem odtenku turkizne barve, ki 

nastane ob združitvi dveh potokov in kemijske reakcije vulkanskih mineralov ter odseva 

sončne svetlobe. Nato se bomo odpeljali do toplih vrelcih, kjer se bomo nekaj ur razvajali v 

toplih, manj toplih in lahko tudi v hladnih bazenčkih s čisto vodo. Povratek v hotel, prosto in 

nočitev.  

8.DAN,04.01.2022: ZIP LINE 

Po zajtrku se bomo z gondolo odpeljali na vrh hriba. Dvignili se bomo nad deževnim gozdom, 

opazovali prekrasno naravo, se zaustavili za slikanje in zazrli vulkan Arenal ter jezero. Nato 

nas čaka razburljiv in varen spust po najboljših in najdaljših jeklenicah (zip-line) na svetu, v 

visokih krošnjah, v objemu deževnega gozda. Vodnik nas bo pripel z varovalnim pasom in že 

bomo poleteli kot ptice nad tropskim gozdom. Vznemirljiv spust in nepozabni, dih jemajoči 

razgledi po čudoviti okolici nam bodo zagotovo še dolgo ostali v spominu. Povratek v hotel, 

prosto in nočitev. 

9.DAN,05.01.2022: MONTEVERDE 

Zajtrk. Ta dan bomo z motornim čolnom prečkali jezero Arenal, največje in najpomembneje 



jezero na Kostariki in se nato popeljali po reki Chiquito. Sledi še dobro uro vožnje proti 

Moteverde. Namestitev v hotelu. Prosto in nočitev. 

 

10.DAN,06.01.2022: PARK SELVATURA 

Zajtrk. Ta dan bomo preživeli v oblačnem tropskem gozdu in obiskali Park Selvatura. 

Preizkusili bomo nepozabni »sky walk«, sprehod po zraku. Sprehodili se bomo po visečih 

mostovih nad vrhovi dreves, od kjer je čudovit pogled na oblačni gozd pod nami. Sprehod 

fizično ni zahteven in je povsem varen. Po razburljivem dnevu bomo obiskali še muzej 

metuljev in insektov ter vrt s kolibriji. Povratek v hotel, prosto in nočitev. 

11.DAN,07.01.2022: TARCOLES – KROKODILJI MOST IN LADJICA – NARODNI PARK 

MANUEL ANTONIO 

Po zajtrku se bomo odpeljali proti Narodnem parku Manuel Antonio. Na poti sledi postanek pri 

mostu Tarcoles – Krokodiljem mostu, kjer običajno, na bregovih reke počivajo ogromni, tudi 

pet metrski krokodili. Nato se bomo vkrcali na ladjico in ta ogromna bitja opazovali še z druge 

perpektive. Družbo jim delajo igvane, kuščarji in eksotične ptice, ki se skrivajo v razvejanih 

mangrovah. Sledi vožnja do Narodnega parka Manuel Antonio, ob pacifiški obali. Prevoz do 

hotela v bližini morja. Čaka nas le še uživanje in kopanje v toplem morju, na peščenih plažah 

ob narodnem parku. Prosto in nočitev. 

12.DAN,08.01.2022: NARODNI PARK MANUEL ANTONIO 

Zjutraj. Ta dan nas čaka odkrivanje Narodnega parka Manuel Antonio, ki se ponaša z eno 

najlepših plaž v Kostariki, hkrati pa je dom številnih živali, ki jih bomo poskušali izslediti. S 

seboj bomo imeli kopalke, saj kristalno čista voda v mirnih zalivih kar vabi, da se vržemo v 

morje. Povratek v hotel, prosto in nočitev. 

13.DAN,09.01.2022: NARODNI PARK MANUEL ANTONIO 

Zajtrk in prosto za kopanje ali samostojno odkrivanje okolice. Nočitev. 

14.DAN,10.01.2022: SAN JOSE 

Zajtrk in prosto za še zadnji skok v morje. Popoldne sledi prevoz nazaj v San Jose. Prevoz do 

hotela v centru mesta. Namestitev, prosto in nočitev. 

15.DAN,11.01.2022: SAN JOSE - PARIZ 

Zajtrk in prosto za morda še zadnje nakupe, obisk tržnice ali le potepanje po starem delu 

mesta. Sobe bomo obdržali do odhoda na letališče, okoli 18.00 ure. Po opravljenih carinskih 

formalnostih poletimo v Pariz. 

16.DAN,12.01.2022: PARIZ - BENETKE  

Po pristanku v Parizu nadaljujemo polet v Benetke, kamor prispemo v večernih urah in s tem 

se naše potovanje konča. 

 

 



 
 
 
COVID GARANCIJA:  

 Ob prijavi plačate 10% cene aranžmaja 

 Do 10.09.2021 plačate še 30% cene aranžmaja 

 Ostalo plačate do najkasneje 10.12.2021.  

 V primeru, da bi bilo potovanje zaradi korona virusa onemogočeno (letala ne bi letela, 

za vstop na Kostariko ne bi zadostoval negativen PCR test oz potrdilo o cepljenju, če bi 

bila ob vstopu na Kostariko obvezna karantena itd..) vam bomo že vplačani znesek v 

celoti vrnili v roku 15 delovnih dni.  

 Če se zaradi kakršnih koli razlogov odjavite od potovanja do najkasneje 20.09.2021, 

vam prav tako brez vprašanj vrnemo vplačani znesek. 

 
 

CENA ARANŽMAJA NA OSEBO ZA MIN. 15 POTNIKOV: 3.145,00 EUR  

CENA ARANŽMAJA NA OSEBO ZA MIN. 10 POTNIKOV: 3.275,00 EUR  

 

DOPLAČILO ZA ENOPOSTELJNO SOBO: 560,00 EUR 

 

NAJMANJŠE ŠTEVILO POTNIKOV: 10 

 

V CENO ARANŽMAJA JE VKLJUČENO: Letalski prevozi, letališke takse, kos oddane prtljage, 

prevoz s klimatiziranimi vozili po Kostariki, spanje v dvoposteljnih sobah v hotelih s 3* in 4* 

na osnovi nočitve z zajtrkom, vstopnine po programu, lokalni angleško govoreči vodnik, 

slovenski vodnik in organizacija potovanja.  

 

V CENO ARANŽMAJA NI VKLJUČENO: Izhodne letališke takse cca. 25,00 EUR, plačljive na 

letališču v San Joseju, obvezno zdravstveno zavarovanje, ki krije tudi COVID, polica mora biti 

izdana v angleškem ali španskem jeziku, dodatna hrana, pijača, dodatni izleti, napitnine, 

storitve po vaših naročilih. 

 

VIZUM: Slovenski državljani za vstop na Kostariko ne potrebujemo vizuma. 

 

PRIJAVE: Plačilo varščine vam zagotavlja rezervacijo. Pri morebitnih odjavah upoštevamo 

COVID GARANCIJO. Pridržujemo si pravico do odpovedi potovanja, če se ne prijavi zadostno 

število potnikov. Potujete na svojo odgovornost, lahko pa vam uredimo zdravstveno 

zavarovanje za potovanje in zavarovanje rizika odpovedi. Splošni pogoji in navodila za 

potovanja so vam na voljo kot posebna tiskana priloga k programu v naši poslovalnici ali na 

internetu. Pridržujemo si pravico spremembe cene aranžmaja, če se spremenijo devizna 

razmerja. Za prijave veljajo Splošni pogoji in navodila za potovanja turistične agencije. 

 


