Dabas pārsteigumi Centrālamerikā!
Kostarika un Nikaragva,
ar atpūtu pie klusā okeāna
16.11. - 02.12, 17 dienas, cena – 3 400 EUR
Kostarikas „ bagātais krasts” ar savu burvīgo, krāsaino un neskarto dabu – vulkāniem, upēm,
ielejām, kalniem, Karību jūras piekrasti, Klusā okeāna varenību... Tas viss vilina ainavu fotogrāfiju
medniekus, jo ik uz soļa te paveras burvīga bilde. Cilvēku viesmīlība, patiesi neraksturīgi sakopta
vide, dabas parku varenība, tas viss padara Kostariku par īsteni varenu valsti, kas rūpējas par
katru tās viesi. Dzīvnieku mīļiem te arīdzan ir paradīze, jo te ir gan zīdītāji no liela līdz mazam,
putni – klusi un skaļi, jā, bet peldēt var ne visur, jo ak šie palaidņi kaimani. Un vēl augļu dārzu
bagātības – ananāsi, arbūzi, melones un mango, sulīgi un pa tiešo no koka, īsta kafija. Noteikti
nogaršosim „ horchatu” un „guaro”, grilētu gaļu, jūras veltes, pupiņas, saldos našķus... Arī te
izbaudīsim „manjanu”, bet te tā piestāv, jo cilvēki dzīvo savu mierīgo dzīvi, daudz smaida, daudz
staigā, priecājas par to kas ir... Kostarikas lepnums un bagātība ir dabas parki, kurus izbaudīsim
gan pastaigā virs lietusmežiem, gan braucot ar laivām, gan pēcāk ļausimies atpūtai Klusā okeāna
krastā...
Nikaragva savukārt ir vēl neatklātais dārgakmens, kura ir palikusi Kostarikas ēnā, bet tur jau
tas āķis, kamēr tā vēl nav pilnībā tūristu apgūta, dosimies skatīties, kas tad te ir? Nikaragva
arīdzan ir bagāta ar vulkāniem , kalniem, avotiem, ezeriem, lagūnām, valsts ir nabadzīga, bet
cilvēki izpalīdzīgi un jauki. Te redzēsim īsto Centrālamerikas kolorītu, ne tik spožu , bet reālo
pasauli.
Baudīsim Granādas pilsētas šarmu, iesim uz vietējiem uz krodziņiem, baudīsim vietējos
ēdienus, nogaršosim Nikaragvas slaveno rumu, vai tā kokteiļus, laiskosimies un izbaudīsim visu
ko šī pārsteigumiem bagātā valsts mums piedāvā!

1.diena. Rīga – Sanhosē
 Lidojums Rīga – Sanhosē (ar pārsēšanos).
 Transfērs uz viesnīcu, atpūta pēc garā lidojuma.
2.diena. Kostarika (B,P)
 Kafijas stāsts – Dokā, kur iepazīsim kafijas nogatavošanas procesu un vēsturi par „zelta zirni”.
 Poasa vulkāna Nacionālais parks. Tas atrodas saules apspīdētajā Alajuela provincē. Poasa
krāteris, kur noskaidrosim, kāpēc šo gigantu sauc par pasaules lielāko geizeru?!
 Pusdienas tipiskā vietējā restorānā.
 Ūdenskritumu dārzi. Dosimies pastaigā, lai vērotu parka bagātības – putnus, tauriņus,
iespējams redzēsim kolibri, sasveicināsimies ar pērtiķiem, tropu vardēm u.c., kamēr nonāksim
līdz kaskādei ar vairākiem ūdenskritumiem.
 Atgriešanās viesnīcā.

3.diena. Kostarika (B,P,V)
 Tortugero nacionālais parks, agrs rīts, kur dosimies medībās pēc skaistākajām fotogrāfijām.
Izbrauciens ar laivu pa eksotiskajiem Tortugero kanāliem, te baudām floru un faunu, un arī
pusdienas! Sekos muzeja apmeklējums, neliela atpūta pludmalē, un nelielās Tortugero
pilsētas apskate.
 Iekārtošanās dabas parka lodžā, kur mūs jau gaida siltas vakariņas.
4.diena. Kostarika (B,P,V)
 Agrs rīts, medījot Karību saullēktu, braucot ar laiviņām pa kanāliem.
 Brauciens uz Arenal vulkānu. Tas ir viens no valsts simboliem, kurš sniedzas pāri ezeram, un
reizēm te ir arī vērojama sarkana lava.
 Atpūta termālajos avotos Tabacon, kura ūdeņi tek no vulkāna pakājes un ir ļoti veselīgi, tāpēc
ļausimies atpūtai.
 Tradicionālās vakariņas.
5.diena. Kostarika (B, P)
 Laiks aktivitātēm. Īsts Kostarikas viesis iepazīs kādu no daudzajām upēm un to krācēm. Mēs
piedāvājam doties jautrā un aizraujošā raftinga nobrauciena pa Balsas upi (3-4 kategorija).
Balsas upe piedāvā burvīgas ainavas 16km garajā nobraucienā baudot kanjona varenību,
vērojot ūdenskritumus un dzīvniekus kas te mitinās un dzirdēsim putnus… Tas viss
pieredzējušu un drošu instruktoru pavadībā! Pēc tam mūs sagaida piknika pusdienas… labs
darbiņš , kas padarīts.
 Pēcpusdienā atpūta lodžas termālajos avotos, iesakām veikt spa procedūras vai vienkārši
atpūsties un laiskoties neko nedarot!
6.diena. Kostarika (B, P)
 Rinkon de la Vjeha.
 Piedzīvojumu diena Arenal vulkāna nacionālajā parkā, pastaigas pa iekārtajiem tiltiņiem virs
lietusmežiem, te ir tropu paradīze, aktīvākajiem vēl kanopi tūre, vai brauciens virs tropiem pa
trošu ceļu, mazliet bailīgi, bet jautri un droši... Nieka 10 celiņi...
 Iekārtošanās lodžā/viesnīcā.
7.diena. Kostarika – Nikaragva (B)
 Robežas šķērsošana
 Granāda – pati senākā pilsēta Rietumupuslodē, Ziemeļ un Dienvidamerikā. Granāda dibināta
1524.g., pateicoties konkistadoram Hernando de Kordovam. Pilsētas apskates ekskursija.
Pilsētu būvēja kā arhitektūras paraugu, kas apliecinātu spāņu varenību un bagātību.
 Vakarā piedāvājam doties ielās un baudīt vietējo pilsētas auru, pavakariņojos un apmeklējot
kādu īstu bāru, kur nogaršot vietējo rumu...

8.diena . Nikaragva (B)
 Zopango sala, kur baudām dabu un skatu uz Mombacho vulkānu un līci. Te tiksim ezera
siltajos ūdeņos, lai varam laiskoties šūpuļtīklos, nu reiz atkal svinam dzīvi...
 Atgriešanās viesnīcā Granādā.
9.diena. Nikaragva (B)
 Masaijas tirgus apmeklējums, te iespējams iegādāties klasikos Nikaragvas suvenīrus: koka
izstrādājumus, keramiku, izšuvumus, šūpuļtīklus, juvelierizstrādājumus...
 Masaija vulkāna Nacionālais parks, brauciens gar tā krastiem. Masaija tiek uzskatīts par
visaktīvāko no vulkāniem, vai kā vietējie sauc Degošo kalnu, tāpēc vērosim to mazliet no
attāluma.
 Managva – valsts galvaspilsēta pie Ksolotlana ezera, ekskursija pilsētā.
 Atgriešanās Granādā.
10.diena. Nikaragva (B)
 Mombačo vulkāns, kas sargā Granādas pilsētu, 1300.m.v.j.l., te ir unikāls mikroklimats ar
bagātīgiem lietusmežiem, baudīsim pastaigas pa takām, lai apskatītu orhidejas, tauriņus,
dažādus putnus.
 Aroko lagūna sausajos lietusmežos, kur atkal pelde un miera sajūta.
 Atgriešanās viesnīcā Granādā.
11.diena. Nikaragva – Kostarika (B)
 Transfērs uz robežu.
 Pārbrauciens uz Klusā okeāna piekrasti.
 Iekārtošanās viesnīcā pie Klusā okeāna, atpūta pēc garā ceļa.
12. – 14.diena. Kostarika (B)
 Atpūta pie Klusā okeāna. Vai iespēja doties papildus ekskursijās, piemēram, makšķerēšana,
sērfošana u.c.
15.diena. Kostarika (B)
 Transfērs uz San Hosē.
 Iekārtošanās viesnīcā.
16.diena. Kostarika – Rīga
 Transfērs uz lidostu.
 Lidojums San Hosē – Rīga (ar pārsēšanos).
17.diena. Rīga
 Ielidošana Rīgā.

Ceļojuma cenā:
 Lidojums Rīga – Sanhosē – Rīga (starptautiskie lidostu nodokļi, bagāža 20kg nododamā, plus
8kg rokas bagāža).
 Dzīvošana 3 – 5* lodžās, viesnīcās.
 Ēdināšana pēc programmas (B- brokastis, P – pusdienas, V – vakariņas).
 Transporta pakalpojumi (degvielas izmaksas, stāvvietas un iebraukšanas maksas).
 Ekskursiju programma pēc apraksta (ar ieejām visos minētajos Nacionālajos parkos, karstajos
avotos u.c).
Papildus izmaksas:
Programmā neminēto pasākumu un objektu izmaksas.









Tūrista izbraukšanas nodoklis Sanhosē Lidostā ~ 30 USD.
Dzeramnauda šoferim un apkalpojošajam personālam.
Ēdienreizes, kas nav minētas programmā.
Par vienvietīgo numuru piemaksa 670 EUR.
Apdrošināšana.
Folkloras šovs un Galā vakariņas Sanhosē ~60 USD.
Ekskursijas kūrortā - izjādes ar zirgiem, Palo Verde nacionālais parks, safari izbraucieni,
makšķerēšana, daivings u.c.

