
Від приголомшливих пляжів до чарівних джунглів - Коста 
Ріка  
індивідуальна подорож на  орендованому  Авто  
  
07.03.22-21.03.22 
14 ночей  в готелях 
виліт з Києва 
  
Ціна:  
63700 грн за 1 особу при подорожі вдвох 
  
Включає: 
авіаквитки, оренда авто компакт, економ (Silver Package-всі 
страховки), проживання в готелях, медстраховка 
Додатково: 
багаж в літаку (приблизно 2200 грн в 1 сторону), Бензин- $1,50 за 
літр, особисті витрати 
 
07.03.22 прилітаємо в аеропорт Ліберія, отримуємо орендоване 
Авто і мандруємо в готель на березі Тихого океану  в дорозі 30-50 
хвилин 
  
Плайя-Ермоса в затоці Папагайо 
07.03.22-10.03.22 3 ночі Villa del Sueño сніданок , 
насолоджуємося, віпочиваємо. Двокілометровий сірий піщаний 
пляж, оточений тропічними лісами, Ідеально підходить для 
плавання та снорклінгу, дайвінгу. Прогулки на конях…  
  
Santa Teresa  
10.03.22 переїзджаємо на півострів Нікоя,  приблизно 4:30 години, 
дорога буде мальовничою і неважкою, можна буде зупинятися на 
пляжах на пляжах з білим піском Playa Blanka/Flamingo та в 
невеличких селищах перекусити 
 
10.03.22-13.03.22 3 ночі Buena Onda RO (без харчування)  за 150 
метрів пішки від прекрасного приватного пляжу, бунгало в 
оточенні життя джунглів, побудованих з природних, екологічно 
чистих матеріалів місцевого походження,  дерево, бамбук і листя.  
  
на західній околиці півострова Нікоя, Santa Teresa і Mal País, - два 
чарівних пляжі на відстані 7 км один від одного 



Санта-Тереза - Серфінг,  де є все необхідне  для пошуку своїх 
хвиль, А після виходу на берег, в кінці дня -  пляжні вечірки  
школи серфінгу 
  
Маль-Паїс - чарівний і спокійний пляжний хутір,з мальовничим 
скелястим  берегом, і спокійним океаном , безлюдні пляжі, та 
гавань -  стартовий майданчик для прогулянок на човні та 
морських каяках, або зайнятися рибалкою 
  
Мануель Антоніо 
13.03.22 переїзджаємо в  Кепос Мануель Антоніо, Цей маршрут 
5:45 год. включає паромну переправу. 
13.03.22-15.03.22 2 ночі Hotel Villas Lirio BB (сніданок) 
Уздовж центрального тихоокеанського узбережжя в районі 
Північний Пунтаренас  розташований коста-ріканський рай, 
відомий як національний парк Мануель Антоніо. Це вражаюче 
місце для відпочинку — від припливних басейнів із ракоподібними 
до зникаючих видів мавп та приголомшливих мальовничих 
краєвидів. 
Вхід в парк платний, квитки необхідно замовляти  в онлайні . 
 
La Fortuna вулкан Ареналь, термальні джерела, підвісні мости 
15.03.22 переїзджаємо до вулкану Ареналь, 4:40 год 
15.03.22-17.03.22 2 ночі  Loma Real Hotel And Hot Springs ВВ 
(сніданок), поніжимося в теплих джерелах, помилуємося видом 
вулкану. Рекомендуємо відвідати  Mistico Park - подорож по 
тропічному лісу, 15 мостів і 6 із них підвісні, Водоспади..  
Вхід платний , квитки в онлайні 
 
Карибське узбережжя 
17.03.22 переїзджаємо на Карибське узбережжя в Кауіту 4:40 год 
17.03.22-21.03.22 4 ночі Playa Negra Guesthouse RO (без 
харчування) 
Національний парк Кауїта -Завдяки жаркому вологому клімату 
цілий рік, Кауїта є домом для різноманітних  диких тварин, 
включаючи 35 видів коралів і 400 видів риб. Південна точка Кауїти 
є ще одним важливим місцем для гніздування черепах, а в парку 
також живуть ревуни, лінивці, ігуани, кажани, носухи та змії. 
Tortuguero National Park - відомий своїми черепахами, які 
гніздуються вздовж пляжу. Тортугеро слід досліджувати через 
водні канали, які також наповнені унікальними видами, включаючи 



західно-індійських ламантинів, мавп, річкових видр та понад 50 
видів прісноводних риб. 
 
Аеропорт, Сан Хосе 
21.03.22 - ранній виізд в аеропорт Сан Хосе,4:15 год.в дорозі, 
повертаємо орендоване авто і вилітаємо додому 
наповнені  враженнями.  
Pura Vida - що в перекладі : «Чисте Життя». 
  
В Коста Ріку  можна повертатися знову і знову. 

 


