
 PANAMA-KOSTARYKA-NIKARAGUA 
                                                 Wycieczka do Ameryki Środkowej
Dzień 1 - 30.11.2019

  Spotkanie na lotnisku w Krakowie. Wylot Panamy. Przylot na lotnisko Tocumen o 
16:40. Transfer do hotelu. Kolacja.

Dzień 2 - 01.12.2019  PANAMA CITY – SAN JOSE

  Śniadanie zwiedzanie Panamy : Starówka z kościołem Św. Józefa z najstarszym 
zachowanym ołtarzem uratowanym przed piratami, katedrą (z zewnątrz), plac Simona
Bolivara, dzielnica Amador, w której dawne pięć fortów bazy amerykańskiej 
zamienionych zostało na kluby, salsoteki i ekskluzywne centra handlowe. Nowa część 
miasta istniejąca zaledwie 20 lat. Panama la vieja – ruiny splądrowanej przez 
Henriego Morgana Panamy. Dzielnica francuska. Dzielnica Amerykańska. Przejazd nad
Kanał Panamski, oglądanie systemu śluz  Miraflores, zwiedzanie muzeum kanału, 
obserwacja przepływających statków. Przejazd na lotnisko, wylot do San Jose. 
Zakwaterowanie w hotelu w San Jose, kolacja.

Dzień 3 - 02.12.2019 SAN JOSE-WULKAN POAS-LA FORTUNA

Śniadanie. Wizyta na plantacji kawy, gdzie można zapoznać się z procesem sadzenia, 
uprawy i palenia kawy. Degustacja kaw i likierów kawowych. Możliwe zakupy 
wysokiej jakości kaw, likierów kawowych oraz pamiątek z papieru kawowego.  Powrót
do San Jose, zwiedzanie - Katedra, Muzeum Złota, Teatr Narodowy,  Starówka. Hotel 
u stóp czynnego wulkanu Arenal w urokliwym miasteczku la Fortuna. Kolacja.

Dzień 4 - 03.12.2019 CANO NEGRO – WISZACE MOSTY

 Śniadanie wyjazd do rezerwatu przyrody Cano Negro – rejs po rzece Rio Frio wśród 
czepiaków, wyjców i ptactwa wodnego. Podglądanie tropikalnej przyrody. Rio Frio 
wraz z odcinkiem rzeki San Juan ze względu na znaczenie dla lokalnego ekosystemu 
wodnego znajduje się na liście  akwenów RAMSAR. Po południu wyprawa do lasu 
deszczowego i spacer po wiszących mostach na wysokości koron drzew. Obserwacja 
wulkanu Arenal  jednego z najaktywniejszych wulkanów na świecie, nie ma pozwoleń 
na wjazd do krateru, ale można podjechać na teren parku narodowego). Hotel w La 
Fortuna ma źródła termalne w cenie. (Są to wody ogrzewane komorą wulkanu Arenal.
Powrót do hotelu w la Fortuna. Kolacja.

Dzień 5 - 04.12.2019 JEZIORO ARENAL – JEZIORO NIKARAGUAŃSKIE - GRANADA

Po śniadaniu wyjazd w kierunku Penas Blancas. Przejazd wzdłuż brzegów jeziora 
Arenal – największego sztucznego zbiornika Ameryki Środkowej. Przejazd na przejście
graniczne. Dalej kontynuacja podróży do Granady. Postój nad jeziorem 
Nikaraguańskim, podziwianie wulkanów Concepcion i Maderas.  Hotel. Kolacja.



Dzień 6 - 05.12.2019 GRANADA - MASAYA

Śniadanie, zwiedzanie miasta - kościół la Merced, Katedra, lokalny renek. Wjazd na 
aktywny wulkan Masaya (kaski dostajemy przy wjeździe do parku narodowego), rejs 
po jeziorze Nikaraguańskim wśród malowniczych Isletas – wysepek pochodzenia 
wulkanicznego, Panteon – zwiedzanie zabytkowej nekropolii gdzie została pochowana
elita Nikaragui ostatnich stuleci. Powrót do Granady. Hotel. Kolacja.

Dzień 7 - 06.12.2019 GRANADA - WYBRZEŻE

Po śniadaniu przejazd na granicę, odprawa i transfer  do hotelu na wybrzeżu Pacyfiku.
Hotel. Kolacja. 

Dzień 8 -11      termin  07- 10.12.2019

Wypoczynek na plaży nad Oceanem Atlantyckim . 

Dzień 11 - 10.12.2019 SAN JOSE

Śniadanie. Wyjazd do San Jose. 20:35 wylot do Zurichu.

Dzień 12 - 11.12.2019

Przylot do Polski

Cena obejmuje :

- Śniadania i obiadokolacje

- Hotele 3* i na wypoczynek 4*

- Wszystkie bilety wstępów w ramach programu

- Transport klimatyzowanym autobusem

- Wszystkie opłaty graniczne i lotniskowe

- Przeloty z Europy do Panamy i z Kostaryki do Europy

- Bilet lotniczy Panama-San Jose

- Opiekę polskojęzycznego pilota

- Obsługę miejscowych przewodników w wymaganych miejscach

Cena nie obejmuje :

- Napojów do kolacji

- Wycieczek fakultatywnych

- Wydatków osobistych, napiwków dla kierowcy i przewodnika ok 60 USD/os 

CENA =  7800-zł/os  + 1000 USD ( grupa min. 16 osób )


