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KOSTARYKA
Rajska przygoda
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Wyrusz w życiową podróż
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Butikowe Biuro 
Podróży Alternatywnych

„Miejsca nabierają znaczenia 
poprzez doświadczenie i przemia-
nę, jaką za sobą niosą. Wierzę, że 
podróż sama w sobie jest zmianą, 
kiedy tylko zostawi się swoje wy-
obrażenie o niej”
 
Renata Sabela, 
założycielka Soul Travel

etyczne wyprawy
autentyczne ceremonie i rytuały
niecodzienne aktywności w naturze
butikowe hotele i ekologiczne kempingi
lokalna kuchnia
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Kostaryka
Rajska przygoda

Pura Vida – w hołdzie życia! Ko-
starykańskie powitanie oznacza 
„pełnię życia” i „czyste życie”. Pod-
czas wyprawy przekonamy się, że 
harmonia i wewnętrzny spokój 
znajdują odzwierciedlenie w raj-
skiej przyrodzie i kostarykańskiej 
codzienności.  

Nie bez powodu nazywana jest rajem 
w miniaturce. My również doświadczy-
my wdzięczności za cuda natury, jakimi 
obdarzy nas Kostaryka. Wycieczka do 
raju to niezapomniana przygoda!

Program wyprawy zadowoli miłośników 
sportowych aktywności, jak i spragnio-
nych błogiego wypoczynku. Każdy do-
świadczy Kostaryki w swoim rytmie.

rzadkie gatunki zwierząt i roślin

zjazdy na linach wśród dżungli

spacery po wiszących mostach

trekking przez wulkany

surfing i nurkowanie w oceanie

orzeźwiające kąpiele pod wodospa-
dami

relaksujące kąpiele w gorących źro-
dłach

konne przejażdżki

rejs po Pacyfiku

odwiedziny na plantacji kawy

wypoczynek na rajskich plażach

wyciszające masaże i joga

Atrakcje wyprawy:
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Podróż nabiera znaczenia, gdy w po-
znawany świat wprowadzają nas ludzie 
zaznajomieni lub wywodzący się z danej 
kultury. Z ramienia Soul Travel wyprawie 
przewodzi Magdalena Ładanaj, niekwe-
stionowana znawczyni Kostaryki i miło-
śniczka dzikiej przyrody. Poprowadzi nas 
przez szlaki mniej uczęszczane i wciąż 
dziewicze zakątki tego kraju-raju.

Magda zakochana jest po uszy w Kosta-
ryce. Nazywa ją swoim drugim domem, 

Przewodnicy

do którego wraca regularnie od 10 lat. 
Zaznaje tam ciepła, uśmiechu, lekkości 
bytu, niebywałej bliskości natury i głę-
bokich relacji międzyludzkich. Kostaryka 
jest dla niej powrotem do korzeni, okazją 
do nawiązania kontaktu ze sobą i praw-
dziwie regenerującego wypoczynku. 
Pasjonatka Kostaryki poprowadzi nas 
w podróż pod znakiem przyrody & przy-
gody!

Dobrym duchem wyprawy będzie Wi-
der Sibaya Chuy – nasz kierowca, a pry-
watnie przyjaciel. Będziemy w dobrych 
i doświadczonych rękach. Wider to wul-
kan pozytywnej energii, człowiek zawsze 
uśmiechnięty i wielki pasjonat raftin-
gu. Woda to jego żywioł – bierze udział 
w międzynarodowych zawodach raftin-
gowych czy spływach najtrudniejszymi 
odcinkami rzeki Pacuare. Ten duet za-
bierze Was w miejsca pozwalające cie-
szyć się kostarykańską przyrodą.
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Kostaryka leży w Ameryce Centralnej, 
otoczona Morzem Karaibskim i Oce-
anem Spokojnym. Od północy grani-
czy z Nikaraguą, a od południa z Pana-
mą. Wyprawa została zaplanowana na 
luty. Temperatury są wówczas wysokie, 
w okolicach 30°C. To idealny moment, 
by zimową aurę zastąpić słonecznym 
rajem.

Aż 28% obszaru Kostaryki zajmują parki 
narodowe i inne tereny objęte ochroną. 
Zielone góry porośnięte mgielnymi lasa-
mi, ogromne drzewa Ceiba, żyjące bez 
mała pół tysiąclecia, przełęcze wypeł-
nione rwącymi rzekami i górujące nad 
nimi wulkany – to najbardziej rozpozna-
walne landszafty Kostaryki, nie bez przy-
czyny porównywane do krajobrazów 
ze słynnego filmu „Avatar”. Przepastne 
lasy to dom dla niezliczonej ilości pta-
ków, barwnych motyli i dzikich zwierząt: 
oznajmujących nadejście poranka wyj-
ców, wygrzewających się na słońcu igu-
an czy też nocnych jaguarów.

Mapa i pogoda

Parki narodowe
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Przemierzymy zakątki, dające sposob-
ność przeniknięcia do świata dziewiczej 
natury. Przejedziemy przez zielone góry, 
powędrujemy przez tropikalne, zamglo-
ne lasy, wykąpiemy się pod wodospa-
dami, w rześkich rzekach i gorących 
źródłach, a na koniec także w oceanie. 
A wszystko to w oprawie wiecznego lata. 

Aktywności w naturze
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To wyprawa pod znakiem przyrody & 
przygody. I to one będą wyznaczać rytm 
tej podróży. Zaznamy przygody w peł-
nym tego słowa znaczeniu. Zjazdy na 
linach pozwolą rzucić okiem na świat 
z zupełnie innej perspektywy, podczas 
przepraw łodziami nie sposób się nu-
dzić, a rafting to sprawdzian ze zwinności 
oraz współpracy. Wszystkie aktywności, 
spotkania z fauną i florą oraz rozmowy 
z ludźmi to odkrywcze  przeżycia. Kosta-
ryka to miejsce, w którym odprężenie 
i relaks nabiorą pełniejszego znaczenia.
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Z gwarnego San Jose przeniesiemy się 
w rejony, w których główną rolę odgry-
wa dziewicza natura. Butikowe eko-ho-
tele, w prowincjonalnych miasteczkach 
i osadach, są naturalnie wkomponowa-
ne w przyrodę. Łączą potrzebę komfor-
tu z zachowaniem balansu w naturze. 
Hotele te wykorzystują naturalny obieg 
wody, pozyskują energię ze źródeł od-
nawialnych i w sposób ekologiczny uty-
lizują odpady. W takich warunkach nie 
brakuje również pysznych specjałów, 
przyrządzanych z lokalnych i natural-
nych produktów.
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Butikowe eko-hotele

Lokalna kuchnia

Gorące źródła

Wyprawa przez Kostarykę to również po-
dróż przez nowe smaki, struktury i aro-
maty. W lokalnej kuchni królują nasyco-
ne słońcem owoce, z których powstają 
pyszne dżemy, zdrowe soki lub jada się 
je na surowo.

Nie raz zakosztujemy w tradycyjnych 
specjałach, racząc podniebienia zdro-
wą i pożywną kuchnią. Miłośnicy ryb od-
najdą swój smak w różnych odmianach 
ceviche – rybie marynowanej w soku 
z limonki z dodatkiem przypraw, a pasjo-
naci kuchni wegetariańskiej – w pysznej 
zupie z czarnej fasoli z jajkiem, sałatkach 
warzywnych i owocowych, czy zupie az-
teckiej, łączącej pomidorową z bulio-
nem warzywnym. Wreszcie sięgniemy 
po słynne casado oraz kropkowanego 
koguta, czyli galio pinto. To aromatycz-
na czarna fasola z ryżem i dodatkami, 
serwowana w każdym miejscu inaczej.

Jedną z pereł kostarykańskiej natury, 
z której dobrodziejstw od dawna ko-
rzystają Tico, są gorące źródła o wła-
ściwościach leczniczo-odprężających. 
Wysoka temperatura wody w basenach 
poukrywanych w dżungli to efekt aktyw-
ności wulkanu Arenal. Tutejsze gorące 
źródła przybrały formę basenów, kaskad 
i ściany wody, za którą można się scho-
wać jak za wodospadem. Zaznamy tej 
przyjemności – zanurzymy się w gorą-
cych wodach, by zregenerować się po 
wędrówkach przez wiszące mosty.
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Kanały Tortuguero – 
Mała Amazonka
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Na ostatnim pasie lądu, między kana-
łem a Morzem Karaibskim, przycupnęło 
maleńkie Tortuguero. Unikalne położe-
nie miasteczka wzbudza autentyczne 
zdumienie. Mieszkańcy żyją w zgodzie 
z naturą, ogromną wagę przykładając 
do ekologii. Do Tortuguero dotrzeć moż-
na jedynie łodzią i właśnie nią popły-
niemy do miasteczka. Po obu stronach 
kanałów ciągną się pasma roślinnej gę-
stwiny, stopniowo schodzącej do wody. 

W kanałach żyją krokodyle i przy odrobi-
nie szczęścia, zobaczymy je z bezpiecz-
nej odległości.

Popłyniemy również do Parku Naro-
dowego Tortuguero. To istne zagłębie 
dzikich zwierząt. Będzie sporo czasu na 
poznawanie tropikalnej przyrody. Tak 
w miasteczku, jak i w parku. Przyjrzymy 
się leniwym iguanom, kolorowym tuka-
nom, pikującym wodę czaplom, skocz-
nym małpom. Zobaczymy również ga-
tunki endemiczne, niespotykane nigdzie 
indziej. Przez wzgląd na roślinność i cha-
rakter okolic, region ten bywa nazywany 
Małą Amazonką.

9
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Montezuma 
i Playa Santa Teresa
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W przeciwieństwie do wybrzeża kara-
ibskiego, północno-zachodnia część 
Kostaryki wraz z Oceanem Spokojnym, 
to obszar o znacznie wyższych tempe-
raturach i odczuwalnej suchości po-
wietrza. Zatrzymamy się w Montezumie. 
„Góra Ognia” to unikatowe miasteczko 
o swobodnej atmosferze. Szum oceanu 
wypełnia przestrzeń, okoliczna fauna 
i flora zaprasza do poznania, a tamtej-
sze zachody słońca to istna gra świateł 
na niebie. Przenikniemy do tego świata. 
Czas spędzony nad Pacyfikiem będzie 
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oscylował między spokojnym relaksem, 
a aktywnym  wypoczynkiem. Każdy znaj-
dzie coś dla siebie.

W Montezumie czekają nas niespieszne 
spacery, wizyty w knajpkach i plażowa-
nie, kąpiele w oceanie lub pod zimnym 
wodospadem, gdzie spotkamy zapew-
ne „czepialskie” małpki kapucynki. Za-
znamy słońca i odprężenia.

Dotrzemy też do Playa Santa Teresa 
na półwyspie Nicoya. Mekka kostary-
kańskich surferów słynie z wysokich fal 
i doskonałego wiatru. Tego dnia chętni 
spróbują sił w surfingu. To też świetna 
okazja, by ponurkować lub powłóczyć 
się po miasteczku, pełnym knajpek i  ga-
lerii.
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Wylot z Warszawy i przelot do San Jose 
z przesiadkami. Po przylocie zakwatero-
wanie w hotelu i kolacja.

Rozpoczniemy przygodę z Kostaryką! 
Wyruszymy w kierunku Parku Narodowe-
go Tortuguero – królestwa dzikiej przy-
rody. Wczesnym rankiem przejazd przez 
zielone góry Monteverde z przystankiem 
na pyszne śniadanie nad rzeką Danta.

Lądem dotrzemy do portu, a stamtąd 
w dalszą drogę wybierzemy się łodzią. 
Popłyniemy  meandrującymi kanałami 
do eko-hotelu w sercu tropikalnego lasu 
wilgotnego. Po południu wybierzemy się 
na spacer po klimatycznym miasteczku 
Tortuguero.

Na blisko 19 tysiącach hektarów Parku 
Narodowego Tortuguero żyją iguany, 
kilkaset gatunków ptaków, małpy, nie-
toperze, krowy morskie, a także zwinne 
pumy i jaguary. Jednak przede wszyst-
kim to królestwo żółwi – morskich zie-
lonych, szylkretowych oraz skórzastych 
– które mają tu swoje miejsca lęgowe. 
Park utworzono w 1970 roku, by chronić 
te długowieczne gady.

Dzień rozpoczniemy od rejsu po parku. 
Będziemy obserwować dzikie zwierzę-
ta, wsłuchiwać się w odgłosy dżungli 
i chłonąć aurę kostarykańskiej natury. 
A po obiedzie poznamy bliższe okolice 
eko-hotelu. To dobry moment na relaks, 
rozmowy o doświadczeniach i leżenie 
na hamaku.
Nocleg w eko-hotelu.

Dzień 1: 
Warszawa – San Jose

Dzień 2: 
San Jose – Tortuguero

Dzień 3: Tortuguero – 
rejs po parku

Dzień 4: Tortuguero – 
La Fortuna (6 godz. z obia-

dem): wulkan Arenal

12
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Dzień pełen wrażeń. Ścieżkami tropi-
kalnego lasu powędrujemy do 70-me-
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Po śniadaniu wyruszymy ku nowym za-
kątkom Kostaryki – do stóp majesta-
tycznego wulkanu Arenal. Droga do La 
Fortuna prowadzi przez zielone góry, 
malownicze miasteczka i plantacje so-
czystych ananasów.

Lunch zjemy na trasie w pięknych oko-
licznościach przyrody – nad rzeką Dan-
ta. Po przyjeździe zakwaterowanie, relaks 
i czas, by przyjrzeć się życiu codzienne-
mu Tico.
Nocleg w la Fortuna.

Dzień 5: La Fortuna – 
hotel nad jeziorem Arenal 

(zip line i kąpiele)

trowego wodospadu, którego wstęga 
spienionej wody z hukiem wpada do 
niewielkiego jeziorka. Gdy już tam do-
trzemy, będzie czas na orzeźwiającą 
kąpiel. Wszystko to w oprawie bujnej ro-
ślinności i kolorowych ptaków, odpoczy-
wających na gałęziach gigantycznych 
drzew. Zjazdy na linach, których krańce 
nikną w gęstwinie drzew. Oglądane z lotu 
ptaka krajobrazy to spore wyzwanie, ale 
nagrodą są zjawiskowe widoki.

W tym wszystkim towarzyszyć nam 
będą doświadczeni instruktorzy i nasi 
przyjaciele z rdzennej społeczności Ma-
leku. Ludność ta do dziś kultywuje swoje 
barwne tradycje sięgające czasów pre-
kolumbijskich.

Powrót w godzinach wieczornych. Noc-
leg w eko-pensjonacie nad Jeziorem 
Arenal.
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Po śniadaniu nad jeziorem Arenal, czas 
na aktywności dnia. Zaczniemy od prze-
jażdżki nad wiszące mosty, spinające 
krańce doliny. Spacerowanie po nich to 
nie tylko świetna zabawa, ale wręcz mały 
sprawdzian z WF-u. Przyda się umiejęt-
ność zachowania balansu. Z najwyższe-
go mostu zobaczymy piękną panoramę, 
której dopełnieniem jest ziemisty stożek 
drzemiącego wulkanu Arenal.

Po południu zanurzymy się w słynnych 
kostarykańskich gorących źródłach – 
czekają nas odprężające kąpiele i wod-

ne szaleństwa. Pożywny lunch zjemy 
przy gorących źródłach.

Nocleg w eko-pensjonacie nad jeziorem 
Arenal.
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Dzień 6: 
Jezioro Arenal – 

wiszące mosty i kąpiele

Dzień 7: 
Jezioro Arenal – Tenorio

Przejedziemy na północ na obrzeża Par-
ku Narodowego, skąd będziemy mo-
gli rozkoszować się widokiem na wul-
kan Tenorio. Czas spędzimy na relaksie 
w pięknych okolicznościach przyrody. 
Dźwięki przyrody i bliskość rzeki pozwolą 
rozluźnić ciało i naładować energię na 
kolejne dni.

Nocleg w eko-lodgy w okolicach Parku 
Narodowego.
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Na dobry początek dnia sycące śnia-
danie. Zaraz po nim czeka nas eksplo-
rowanie Parku Narodowego Wulkanu 
Tenorio. Baśniową scenerię tworzą lasy 
deszczowe, pełne urokliwych kapucynek 
i błękitnych motyli wielkości dłoni. Ponad 
drzewami góruje potężny wulkan Teno-

rio – porośnięty zielenią stożek. Leśnym 
szlakiem powędrujemy ku błękitnej rze-
ce Rio Celeste i nad wodospad o tej sa-
mej nazwie, a dalej do punktu, z którego 
widać majestat wulkanu Miravalles. Po 
trekkingu, dla chętnych – kąpiel w błę-
kitnej rzece. Wracamy na lunch do eko-
-lodgy.

Nocleg w eko-lodgy w okolicach Parku 
Narodowego.

Dzień 8: 
Park Narodowy Tenorio
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Czas na zmianę klimatu, po śniadaniu 
ruszamy nad Ocean Spokojny. To pół-
nocno-zachodnia część kraju, bardziej 
sucha i gorąca, odczujemy więc zmianę 
klimatu. Ochłodę da nam kąpiel w oce-
anie, a plażowanie przyjemnie rozleniwi.

Podróż to dobre kilka godzin eksploracji 
zmieniających się stref klimatycznych 

i krajobrazowych Kostaryki. Mamy na to 
czas by zatrzymywać się po drodze, słu-
chać historii i opowieści o tym, co wokół 
nas. Jednym z przystanków będzie lo-
kalna restauracja. Do Montezumy doje-
dziemy późnym popołudniem i zdążymy 
jeszcze na cudowny zachód słońca. To 
będzie kilka dni na relaks lub aktywny 
wypoczynek. Chętnie podpowiemy też, 
jak ciekawie spędzić czas wolny na lą-
dzie.

Nocleg w eko-hotelu nad brzegiem mo-
rza.

Dzień 9: Park Narodowy 
Tenorio – Montezuma 

(4-5 godzin)
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Montezuma oraz Santa Teresa to mekka 
surferów – jeden z najlepszych spotów 
dla poskramiaczy dzikich fal w Ameryce 
Środkowej. Chętni mogą spróbować, jak 
to jest poczuć wiatr we włosach wśród 
fal. Stały wiatr od brzegu i wysokie fale 
stworzyły tu idealne warunki dla pasjo-
natów deski i adrenaliny. Dla miłośników 
spokojniejszych wodnych uciech, atrak-
cji również jest bez liku.

Dzień 10:
Montezuma
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Można przykładowo, wyruszyć na wi-
dowiskowy rejs łodzią na żółwią wyspę. 
Tutaj plaże pokryte są białym piaskiem, 
a nad nimi kołyszą się drzewa kokosowe. 
Idealne miejsce na pływanie, snorkowa-
nie oraz doświadczanie bogactwa oce-
anicznego świata. Nurkowanie z akwa-
lungiem lub snorkelling, to przygody, 
które na długo zapadną w pamięć.

A gdy dzień będzie się chylił ku końcowi, 
poucztujemy przy zachodzącym słoń-
cu. Ognisko na plaży to dobra okazja, by 
wspólnie spędzić czas i odprężyć się.
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Wybrzeże Pacyfiku słusznie kojarzy się 
z rajem na ziemi. Dzisiaj wyruszymy na 
druga stronę półwyspu, by odwiedzić 
urokliwe miasteczko Santa Teresa. Dzień 
spędzimy na zwolnionych obrotach, czyli 
na spacerach i wycieczce do niezwykłe-
go miejsca. Stary cmentarz pośród zie-

leni dostępny jest tylko wtedy, gdy roz-
stąpią się wody oceanu. Dotrzemy tam 
i poczekamy na ten właściwy moment.

Na lądzie będziemy spacerować po 
miasteczku, by podejrzeć życie jego 
mieszkańców, oddamy się obserwacji 
tropikalnej fauny i flory, albo zakosztuje-
my relaksu na plaży pod palmami, ra-
cząc się pysznymi sokami z kostarykań-
skich owoców.

Po południu wrócimy do eko-hotelu 
w Montezuma.

Dzień 11: Montezuma – 
Santa Teresa (45 minut) 

– Montezuma
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Kolejny dzień spędzimy na zwolnionych 
obrotach.

Dla chętnych – wyciszające masaże lub 
lekcje jogi, albo – dla odmiany – wy-
prawy nad wodospad, do okolicznego 
browaru i przejażdżki konne. A pomiędzy 
tym wszystkim, pyszna lokalna kuchnia, 
sycące soki ze świeżych owoców, zaba-
wa i rozmowy.

Dzień finiszujemy pyszną, pożegnalną 
kolacją z widokiem na ocean. Nocleg 
w eko-hotelu w Montezumie.

Wykwaterowanie z hotelu i przejazd na 
lotnisko. Wylot z San Jose z przesiadkami 
do Polski. Przylot dnia następnego.

Dzień 12: 
Montezuma

Dzień 13: Montezuma – 
San Jose (5,5 godziny)

Dzień 14-15: San Jose – 
Warszawa

Ostatnie śniadanie nad oceanem 
i w drogę! Wyruszymy do San Jose. Prze-
jazd busem do portu, gdzie czeka nas 
przyjemny rejs po Pacyfiku. Po dotarciu 
na suchy ląd, pojedziemy na plantację 
kawy, by zgłębić tajniki uprawy i produk-
cji „małej czarnej”.

Przyjazd do San Jose, zakwaterowanie. 
Kolacja w hotelu. Nocleg w San Jose.
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Wszyscy uczestnicy otrzymają: 
• własną fotoksiążkę ArtiBook ONE 30×20 (60 stron) 

do utrwalenia wspomnień 
• stałą zniżkę na zakupy w sklepie Artibo, 

ważną do końca roku

Upominki 
dla uczestników wyprawy
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Data:  19.02. - 5.03.2023
Grupa: 6 - 12 osób
Cena: 4000 PLN + 2770 USD 
Po zniżce: 4000 PLN + 2470 USD 
Oszczędzasz 300 USD rezerwując wyprawę do 30.10.2022

Wpłata zaliczki w wysokości 4000 PLN jest jednoznaczna z rezerwacją miejsca.

Wliczone w koszty wyprawy: 

zakwaterowanie w 3* i 4* hotelach (eko-pensjonaty, eko-hotele, butikowe 
hotele) w komfortowych pokojach

transport prywatnym autobusem, w Parku Narodowym Tortugero – łodzia-
mi

odżywcza lokalna i międzynarodowa kuchnia (wszystkie śniadania i kola-
cje, 3 obiady w Tortuguero, 2 obiady w Tenorio)

wstęp nad wodospad La Fortuna, wstęp do parku Tenorio, wstęp do parku 
Tortuguero, spacer na wiszących mostach, przeprawa promowa, wyciecz-
ka na plantację kawy, rejs łodzią po Parku Tortuguero, zjazd na zip-linach, 
kąpiel w gorących źródłach

opieka polskojęzycznej pilotki Soul Travel

opieka anglojęzycznego przewodnika lokalnego Widera

ubezpieczenie KL – 100 000 EUR, NW – 16 000 PLN, BAGAŻ – 1600 PLN

składka na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny i Turystyczny Fundusz Pomo-
cowy

5% dochodów wspiera lokalne projekty
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bilety lotnicze (Polska – Kostaryka – Polska) – około 3 700 PLN (wylatujemy 
z Polski wspólnie)

obiady, których nie wymieniono w kosztach

opłaty do wejść do Parków Narodowych, specjalne pozwolenia oraz na na-
piwki należy przeznaczyć – 320 USD (płatne na miejscu)

dodatkowe atrakcje dla chętnych (rafting na rzece Tenorio, jazda konna, 
joga, masaże, wyjazd na żółwią wyspę, nurkowanie z butlą, wyprawa rowe-
rowa)

Niewliczone w koszty wyprawy:

Organizator: 

Informacje i zapisy: 

Soul Travel   
NIP: 6222354457 

REGON: 251604717 
Wpis do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych 

Marszałka Województwa Wielkopolskiego: 696 
Gwarancja Ubezpieczeniowa UNIQA o numerze 1655816093

www.soultravel.pl 
kontakt@soultravel.pl (zalecany kontakt) 

tel: + 48 501 023 258 - Renata Sabela
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