
 
 
 
 

 

 
 

По маршрут:  София – Сан Хосе – Тортугеро (Атлантически океан – Карибско море) – 
Сарапики - *Биорезерват Ла Селва - вулкана Поас и водопадите Ла Пас – Ла Фортуна 

(Национален парк Вулкан Аренал) - Национален парк Мануел Антонио (Тихи океан) – Сан 
Хосе - София  

12 дни / 10 нощувки/ 10 закуски/ 4 обяда/ 2 вечери 
   Дата: 14 април – 25 април 2021 г. 

 

     

Залез над Мануел Антонио             Вулканът Аренал                          Биорезерват Ла Селва 
 
Коста Рика е Pura Vida, което буквално означава „чист живот“ и е нещо като национална житейска философия за 

хубав, пълноценен и щастлив живот. Не случайно „тикосите“, както сами се наричат местните са едни от най-

щастливите хора на планетата, а страната им е известна с прозвището „Швейцария на Централна и Южна 

Америка“. Чистият живот е доведен почти до крайности. Опазването на околната среда е като религия. 

Привлекателна e както за почитателите на пътешествия, така и за страстните любителите на фотографията. Тук 

на малки разстояния можете да видите доста различни пейзажи. Онези от вас, които обичат пешеходния туризъм 

също няма да останат разочаровани. Един ден ще сте в дебрите на дъждовните гори край някой вулкан, а на следващия 

– край красива река, прекъсвана от водни каскади, с буйни води, впускащи се стремглаво по бързеи и водопади. 

Оставате с невероятното усещане, че сте в един различен свят, изпълнен с живот и едновременно с това сте сред 

дивна природа с възможно най-малко човешка намеса. Впечатляващото природно разнообразие е събрано по уникален 

начин на толкова малка площ - високи планински вериги, множество вулкани, топли минерални извори, дълги и 

непокътнати плажни ивици. Около 25% от земите на Коста Рика са национални паркове или защитени зони. Това е 

най-високият процент на защитени земи в света. За да бъде приключението ни пълно, маршрутът се докосва и до 

двата океана - Тихия и Атлантическия (Карибското крайбрежие). Сутрин ще ви будят маймуни-викачи, а докато се 

излежавате край басейна ще ви пеят екзотични птици.  

 
1 ден (14.04.2021) - София / Франкфурт / Сан Хосе 

 

Излитане в 06:30 часа от летище София с редовен полет на Lufthansa. Кацане във Франкфурт в 07:55 часа. Излитане в 

13:40 часа за Сан Хосе. Кацане в Сан Хосе в 17:50 часа. Посрещане от местен представител. Трансфер и настаняване в 

хотел в столицата на Коста Рика. Нощувка.  
 

 

2 ден (15.04.2021) - Сан Хосе / Национален парк Тортугеро (Карибско крайбрежие) 
 

Тръгваме рано сутринта към Карибското крайбрежие и национален парк Тортугеро – един от най-богатите 

национални паркове в Коста Рика. Закуска по пътя (Гуапилес). Днес ни очаква вълнуващ ден. От пристанище Ла 

Павона ще се качим на лодка, която ще ни откара към хотела, и след  кратко посещение на градчето Тортугеро, 

където ще се разходим из уличките, за да усетим спокойния начин на живот в карибската част на Коста Рика, ще 

пристигнем в хотела за настаняване и обяд. Междувременно нашият гид ще ни обясни как този район се е развил и 

 



защо жителите му са променили отношението си към костенурките, които идват да гнездят всяка година по 22 

километровия плаж на защитеното крайбрежие. Вечеря. Нощувка. 

 
3 ден (16.04.2021) - Национален парк Тортугеро 

 

Тортугеро е най-важният район в Карибския Среден запад. Топографията на парка се състои от голямо блато, 

формирано от обединението на делти, които са наводнявали част от древните канали на Никарагуа. Единствената 

височина, която нарушава равнинния пейзаж е 300-метровият връх Сиерпе, останал от малък архипелаг от 

вулканичен произход, съществувал някога в района. Многобройните дълбоки заливи и лагуни зад бреговете на 

Тортугеро са дом на 7 вида речни костенурки, впечатляващия кайман, южни речни видри, няколко вида раци и над 

50 вида речна риба. Рано сутринта се отправяме на разходка с лодка по каналите на Тортугеро и околностите. По 

време на това пътешествие е много вероятно да видите маймуни от видовете паякоподобни, ревачи и капуцини, 

както и десетки видове птици. Ако имате късмет може също да зърнете и застрашения от изчезване карибски 

ламантин.  

05:45 – Джунглата се разбужда. Започва нашата разходка 

08:15 – типична тико закуска в ресторант The Turtle 

10:00 – с местен екскурзовод ще се потопим в мистериозната джунгла на Тортугеро, а той ще ни разкаже за 

животинския и растителен свят, типичен за тропическите дъждовни гори  

13:00 – обяд на блок маса в ресторант The Turtle 

13:00 – 19:00 – свободно време 

19:00 – вечеря в осветения от свещи таверна и ресторант The Turtle 

Нощувка. 
 

4 ден (17.04.2021) – Сарапики / Тур в градината на пеперудите 
 

Закуска. Отново с лодка ще стигнем до пристанище Ла Павона, където ни очаква автобуса, който ще ни отведе до 

Сарапики. Обяд по пътя. Сарапики се сдобил със своята известност заради богатото биоразнообразие, както и 

многобройните възможности за приключения, които очакват гостите му. Заобиколен от пищни зелени гори и 

бананови и какаовии плантанции, Сарапики някога е бил малко пристанищно градче. Разположен е на мястото, 

където се сливат реките Пуерто Виехо и Сарапики. Пристигане и настаняване, след което ще се разходим из 

екологичната градина Пиерела, водени от нашите домакини Уилям и Криста, които ще ни разкажат малко за 

историята на това място и как отново са го залесили, привличайки обратно животни, за които това е бил естествен 

хабитат. Ще посетим и градината с пеперудите, където ще научим всичко за различните видове и целия процес на 

трансформиране, ще спродължим с разходката си по някоя от пътеките за среща с други представители на местната 

фауна – птици, ленивци, жаби и др. Нощувка. 

 

5 ден (18.04.2021) – Сарапики / Шоколодов тур / *Биологичен изследователски център и резерват Ла Селва 
 

Закуска. Денят ни ще започне с опознаване на продукта, дал основата на най-сладкото изкушение – шоколада. 

Какаовото дърво произхожда от Централна Америка и има богата и необикновена история, за която ще научим по 

време на разходката ни из биорезервата Тиримбина. Ще прекосим част от резервата по висящ мост и ще стигнем до 

стара какаова плантация, където не само ще се запознаем с отглеждането на какаовия плод, но и ще станем 

свидетели на процеса на превръщането му в шоколад. Разбира се, накрая ще възнаградим сетивата с истински 

органик шоколад от дъждовната гора – най-добрият в Коста Рика. 

Свободно време или по желание допълнителна екскурзия * Биологичен изследователски център и резерват Ла 

Селва. В Сарапики съществуват няколко частни резервата, един от които е Ла Селва – прекрасно място, в което 

любителите на природата ще попаднат, една от малкото останали първични дъждовни гори в Коста Рика, дом на 

повече от половината срещащи се видове птици в страната. Освен тях, тук се срещат над 1850 вида растения и пет от 

шестте представители на семейство котки в Коста Рика. Ла Селва е собственост на Организацията за тропически 

проучвания - консорциум от университети и изследователски институти от САЩ, Коста Рика и Пуерто Рико. 

Каузата включва опазване на екосистемата на една от най-старите джунгли в страната, а посетителите ще се срещнат 

с голямо разнообразие от дивия живот – десетки екзотични птици (папагали, колибри, тукани и др.), двупръстов 

ленивец, маймуни викачи, централноамерикански тапир и др. Нощувка. 
 

 
6 ден (19.04.2021) – Вулкан Поас / Водопадите Ла Пас / Национален парк Аренал 

 



Закуска.  Отпътуване за Национален парк Вулкан Поас. Вулканът представлява най-мощният гейзер в света. 

Прославя се през 1910 г., когато стълб пара изригва на височина 6.4 км, с което печели световния рекорд. Той се 

състои от 3 кратера, 2 от които са отдавна спящи. В единия от тях е разположено езеро, а другият е покрит с ниска 

растителност, почти постоянно обвита в облаци. Мъховете, лишеите и орхидеите изобилстват във влажната сянка. 

Птичият свят е впечатляващ: колибри с огненочервени гушки, разкошните птици кетцал и тъмнообагрените 

червеношийки. В центъра на най-ниския и все още активен кратер се намира кално езеро, променящо цвета си от 

бяло до зелено, причина за което са издигащите се от дъното серни изпарения. Следва среща с един от най-

впечатляващите водопади в Коста Рика – Ла Пас, част от един от най-известните еко паркове в страната. Скитайки 

се из градините на водопада, сетивата се отварят, за да уловят магията на откриващите се пред погледа ни 5 

водопада, разположени покрай пътеките на парка. За туристите са предвидени специални наблюдателни 

платформи, от където имат възможност да направят най-добрите снимки над, под и пред водопадите. Част от 

преживяването е да се „загубим” сред облачна и дъждовна гора, да се разходим по обезопасените пътеки сред 

прелитащи многобройни видове птици, да срещнем тукан, маймуни капуцин, черноръки паячни маймуни, да 

посетим изложба на насекоми, пеперудената къща и градина с 26 документирани вида колибри, ягуари, пуми, 

оцелоти, дългоопашати котки Маргай, тикова къща със зоологическа градина и волски каруци, изложба на 

разноцветни жаби, изложба на орхидеи и хеликонии. По време на посещението е включен обяд. Нашето пътуване 

продължава на северозапад, където ни приветства изумителния вулкан Аренал, открит след голямото изригване 

през юли 1968 г. Градчето Ла Фортуна предлага смайващи гледки и пейзажи към вулкана и околностите. 

Настаняване в хотел, който ще ви поглези с множество басейни с термални води с температура, варираща от 25 до 

38 градуса, в допълнение към различни възможности за приключение и вкусна кухня. Нощувка. 
 

7 ден (20.04.2021) – Национален парк Аренал / *Висящите мостове на Аренал и посещение на парка 
 

Закуска. *По желание посещение на Национален парк Аренал в комбинация с висящите мостове. Пред погледа ви 

от върха на дърветата на дъждовната гора се откриват пейзажи във всички посоки. Приключението започва по 

висящите мостове, които ще ви отведат до сърцето на парка. Най-добрият начин да усетите ритъма на живота на 

вулкана е да се разходите по застиналата лава от първото изригване през 1968 г., откъдето ще имате възможност да 

наблюдавате и активността на вулкана. Връщане в хотела следобяд. Отпуснете се в басейните на комплекса – водата в 

тях се отоплява директно от вулканичните канали. Нощувка. 

 
8 ден (21.04.2021) – Национален парк Мануел Антонио (Тихоокеанско крайбрежие) 

 

Закуска. Продължаваме към Тихоокеанското крайбрежие на Коста Рика, където е разположен Национален парк 
Мануел Антонио. Паркът включва 12 малки острови, покрай които често плуват множество делфини, а понякога 

от брега могат да се наблюдават и мигриращи китове. Основните местообитания са първични гори, вторични гори, 

мангрови тресавища, лагуни и плажна растителност. Популярността му се дължи и заради неговите обширни бели 

пясъчни плажове, граничещи с вечнозелена гора, която докосва линията на  високия прилив. Тук ще намерите 

перфектната комбинация между майката природа и най-доброто от цивилизацията. Настаняване в хотел. 

Нощувка.  
 

9 ден (22.04.2021) – Национален парк Мануел Антонио / свободно време / *круиз по залез слънце 

 

 

Закуска. Този ден ще посетим национален парк Мануел Антонио – въпреки, че е най-малкият (11.62 кв. км), той е 

въплъщение на всичко, което туристите искат да видят в Коста Рика. В компанията на местен гид-експерт ще се 

движим по тесни горски пътечки и ще пресечем малки поточета, докато навлезем в сърцето на хладната, чиста 

джунгла. От хълмовете, които ще достигнем се откриват смайващи гледки през зеленината на джунглата към 

тюркоазената шир на Тихия океан и близките острови. В тучните дъждовни гори, обрамчени от мрежа от пътеки 

има изобилие от диви животни. Очаквайте близки срещи с маймуни, ленивци, ракуни и папагали ара докато се 

разхождате по пътеките. Връщане в хотела. Свободно време за плаж и развлечения. Предлагаме ви привечер да 

посрещнете един от най-красивите тихоокеански залези по време на *круиз с катамаран. Нощувка.  

 

10 ден (23.04.2021) – Национален парк Мануел Антонио / свободно време / *канопи сафари 
 

Закуска. Свободен ден или пожелание допълнителна екскурзия. * Мануел Антонио и околностите му могат да 

предложат редица приключения – едно от най-забавните е зиплайнинг (канопи сафари). Нощувка. 
 
 

11 ден (24.04.2021) – Сан Хосе / Франкфурт  
 



Закуска. Освобождаване на стаите и отпътуване за Сан Хосе. Кратка панорамна обиколка на града и свободно 

време. Трансфер до летището за обратния полет до България. Излитане в 19:35 часа с полет на Луфтханза през 

Франкфурт. 
 

12 ден (25.04.2021) – Франкфурт / София 
 

Кацане на летище Франкфурт в 15:00 ч. Излитане в 19:15 часа. Кацане на летището в София в 22:25 ч. 
 
 

Датa Цена на човек в двойна стая Доплащане за единична стая 

14/04/2021 -25/04/2021 3195 €  

6249 лв.  

610 € 

1193 лв. 
 

ПАКЕТНАТА ЦЕНА ВКЛЮЧВА:   
♦ Самолетен билет София – Франкфурт – Сан Хосе – Франкфурт – София с А/К Lufthansa с включен регистриран багаж 23 

кг и ръчен багаж 10 кг; 

♦ Летищни такси (315 € към 10.01.2021 г, подлежат на препотвърждение); 

♦ Всички трансфери до/от хотели по програмата (вкл. с воден транспорт); 

♦ Транспорт с автобус/микробус  по маршрута, описан в програмата; 

♦ Местни екскурзоводи по време на целия престой; 

♦ 10 нощувки със закуски в хотели 4****, както следва: 

- 1 нощувка със закуска в хотел Crowne Plaza Corobici  4**** (или подобен) в Сан Хосе; 

- 2 нощувки със закуски  в хотел Turtle Beach Lodge 3***+ (или подобен) в Тортугеро; 

- 2 нощувки със закуски в Selva Verde Lodge 4**** (или подобен) в Сарапики;  

- 2 нощувки със закуски  в Los Lagos Hotel Spa & Resort 4**** (или подобен) в във Фортуна (Нац. парк Вулкан Аренал); 

- 3 нощувки със закуски в хотел Costa Verde 4**** (или подобен) в Национален парк Мануел Антонио; 

♦ 4 обяда, както следва: 

- 1 обяд в градините на водопада La Paz; 

- 2 обяда в Тортугеро; 

- 1 обяд в Сарапики; 

♦ 2 вечери в хотела в Тортугеро; 

♦ Трансфер с лодка до/от хотела в Торугеро; 

♦ Разходка с лодка по каналите на Национален парк Тортугеро; 

♦ Пешеходна разходка в дъждовните гори на Национален парк Тортугеро; 

♦ Посещение на Екологичната градина Пиерела (градината на пеперудите) в Сарапики; 

♦ Шоколадов тур в Сарапики; 

♦ Посещение на Национален парк Вулкан Поас и градините на водопадите La Paz; 

♦ Пешеходен тур в Национален парк Мануел Антонио; 

♦ Кратка панорамна обиколка на Сан Хосе; 

♦ Водач-преводач от България по време на пътуването; 

♦ Медицинска застраховка с покритие 30 000 евро, вкл. и за Covid-19 
 

ЦЕНАТА НЕ ВКЛЮЧВА: 
♦ Изходна такса при напускане на Коста Рика – 29 USD (заплаща се на място) 

♦ Пешеходен тур в биорезервата Ла Селва (~3 часа) – 50 € 

♦ Круиз по залез с вкл. лек обяд (4 часа) – 85 € 

♦ Канопи сафари с вкл. лек обяд или закуска (5 часа) – 90 € 

♦ Национален парк Аренал и висящите мостове (~5 часа) – 100 € 

♦ Бакшиши общо ~ 70 USD (заплащат се на място) 

♦ Застраховка Отмяна на пътуване (включва случаии на положителен PCR тест и карантина преди отпътуване) 

Забележка: Допълнителните мероприятия включват трансфери, местни екскурзоводи и се заявяват и 
заплащат предварително в България.  

 

От парка Мануел Антонио 
Круиз по залез (~4 часа) – 85 € 

След трансфера от хотела до пристанището в Кепос, вашият гид на лодката ще ви посрещне и ще ви обясни подробности 

относно пътуването, както и правилата за безопасност по време на круиза. Капитанът насочва лодката към 

заобикалящото крайбрежие, а екскурзоводите се грижат за вашия комфорт, като ви предлагат натурални сокове, сода, 

вода и бира. Едновременно с това, поднасят информация за обитателите на океана. Може да видите делфини, морски 

котки, костенурки и мигриращи китове. От лодката се виждат част от по-големите острови в района, вкл. Олокуита и 

Исла Верде. Част от програмата на круиза е красивия плаж, наречен Бизанс, където ще ви бъде осигурена подходяща 



екипировка за шнорхелинг. Ще бъдете заобиколени от разнообразие от пъстроцветни риби (тук се срещат около 45 вида 

риби). 

В цената се са включени напитки, плодове, лек обяд и много музика. 

Какво да носим: слънчеви очила, слънцезащитен крем, фотоапарат, шапка, леки дрехи и резервни дрехи, бански и 

плажна хавлия.  
 

 

 

Канопи сафари /зиплайнинг (~5 часа) – 90 € 

Така се нарича най-популярната и изпълнена с адреналин атракция в Коста Рика - най-добрият начин да видите и усетите 

тропическата джунгла, а именно да се спускате по въжета от платформа на платформа на височина от 50 до 170 метра, да 

се издигнете над короните на дърветата, да видите света от птичи поглед и да усетите неповторимостта на първичната 

тропическа гора. Това е приключение, подходящо за хора на всякаква възраст и интереси и предлага по нещичко за всеки: 

от вълнуващо люлеене като Тарзан до плъзгане по въжените линии, където всеки усеща свободата да „плува” между 

короните на дърветата в дъждовната гора. В цената на сафарито е включен и обяд (или закуска в зависимост от началния 

час на екскурзията) в ресторант, намиращ се до прохладните води на реката в сърцето на защитената гора. Тук се намира 

и градината с пеперудите и серпентариума. Ще се спуснете по 10 въжени линии (стоманени въжета), 2 линии с двойни 

въжета, ще минете през 18 платформи и по висящ мост. Всички тези вълнуващи атракции са оформени в кръг, който 

започва и завършва до ресторанта. Този тур е съобразен така, че да има минимално въздействие върху чувствителния 

екологичен баланс, който съществува в дъждовната гора и е напълно безопасен, а приключението протича изцяло под 

наблюдението на опитни инструктори с пълно техническо оборудване, одобрено от Туристическия борд на Коста Рика. 

Тези, които предпочитат да се разходят през джунглата, могат да го направят по оформените пътеки под въжените 

линии. 

В цената е включен трансфер от/до хотела, опитни инструктори, закуска или обяд. 

Какво да носим: слънчеви очила, слънцезащитен крем, фотоапарат, шапка, репелент, панталони, подходящи обувки за 

планински условия.  
 

От парка Аренал 

Комбинирана екскурзия висящите мостове и разходка до подножието на вулкан Аренал (~5 часа) – 100 € 

Екскурзията започва с посещение на висящите мостове (3 км или около 2 часа), което включва 6 висящи и 6 статични 

моста. Най-добрият начин да усетите удоволствието от близостта до вулкана е да поемете по пътеката, която води до 

застиналата лава от първото изригване през 1968 г.  

Какво да носим: слънчеви очила, слънцезащитен крем, фотоапарат, шапка, репелент, подходящи обувки за планински 

условия (не са разрешени отворени обувки или сандали), яке и дъждобран. 
 

ПАРИЧНА ЕДИНИЦА: костарикански колон (1 лев ~ 380 CRC);  

МИНИМАЛЕН БРОЙ ТУРИСТИ: 10 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ: задграничен паспорт с 6-месечна валидност от датата на връщане; няма задължителни имунизации, 

които да се изискват при пътуване до Коста Рика.  
За пътуване до Коста Рика не се изисква представяне на отрицателен PCR тест  (информацията е валидна към 31.01.2021 г.)!!!  
За деца под 18 г., пътуващи без един или двамата родители се изисква нотариално заверена декларация от единия или двамата 
родители (в зависимост от случая), чийто оригинал и копие трябва да се представят от придружителя на детето на 
граничните власти!!! 
НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ: депозит 50% при сключване на договор; доплащане – 45 дни преди датата на отпътуване. 


