
Természeti kincsek
és élmények

• A túrák, kirándulások ára függ
a résztvevők számától is (az
utiköltség miatt), ezért az árak
tájékoztató jellegűek. 

• A programok kombinálhatóak
is, a résztvevőkkel egyeztetjük
az igényeket és végleges
árajánlatot tudunk adni.



Marino Ballena Nemzeti Park

• Bálna és delfin megfigyelés hajóval
– 80 USD / fő

• Snorkeling (pipás-maszkos
búvárkodás) – 80 USD / fő

• Kajak túra – 80 USD / fő

Kombinált túrák is elérhetőek!



Vízesések az dzsungelben

• Nauyaca vízesés túra

(Ez az egyik legnagyobb, ami fürdésre is 
alkalmas) – 30 USD / fő

• Vízesés kirándulás

(A környéken számos kisebb-nagyobb
vízesés található, melyeket fel lehet
fedezni) – 10 USD / fő



Osa Canopy drótkötélpálya kaland

A repülés élménye a dzsungel felett és 
benne, miközben számos honos állatfajt is 
megfigyelhetsz.

70 USD / fő



Quad túra

Egy másik lehetőség a környék 
legszebb területeinek felfedezésére, 
gyakorlott túravezető segítségével.

120 USD / fő



Manuel Antonio Nemzeti Park

Az élővilág felfedezése túravezető
segítségével

55 USD / fő



Monteverde – a Felhőerdő

Újra-kapcsolódás a természettel. 
Megismerheted a dzsungelt egy teljesen 
más nézőpontból, a lombkorona
magasságában, felvonóval vagy gyalog, 
függőhidakon át.

50 USD / fő



Arenal vulkán túra

Ez a vulkán Costa Rica ikonikus hegye. 
A kirándulás során sétálhatsz a láva
folyamokon,  megismerheted a 
vulkáni kőzeteket, az élővilágot, és a 
vulkán történetét – túravezetővel.

75 USD / fő



Kombinált egy napos túra

• Felhőerdő túra függőhidakon át

• La Fortuna vízesés

• Arenal vulkán túra

• Baldí melegvizű forrás fürdő

240 USD / fő



Celeste folyó és Nemzeti Park

Kristálytiszta, türkiz színű vizéről híres. 

A folyó egyes szakaszain „csúszni” is 
lehet.

Kirándulás:  50 USD / fő

„Csúszás”:  50 USD / fő



Pavones szörf paradicsom

Pavones nem csak egy szörfölésre
alkalmas hely, hanem a legjobb, 
leghosszabb hullámokkal rendelkező
helyek egyike a világon! Nem könnyű
eljutni oda, de megéri. Csak tapasztalt
szörfösöknek ajánlják.

Igény esetén egyedi árajánlatot 
kérünk.



Playa Tamarindo

Strandolásra alkalmas, hosszú, arany-
homokos part, kristálytiszta vízzel. Jól 
jön a snorkel (búvárszemüveg és pipa) 
felszerelés is!

80 USD / fő


