НЕПОВТОРИМАТА
КОСТА РИКА С
ГУАНАКАСТЕ

Туристическа програма
10 дни – 8 нощувки в Коста Рика
Маршрут: София – Мадрид – Сан Хосе (Коста Рика)– Мадрид – София
Дата на отпътуване:
21.11.2017 г.
Цена: 1 975 евро/ 3 863 лв.
ДЕН 1 (20.11.2017) София-Мадрид
Отпътуване от София за Мадрид. Трансфер и настаняване в хотел Ibis Aeropuerto Barajas 3* или
подобен в близост до летището. Нощувка.
ДЕН 2 (21.11.2017) Мадрид-Сан Хосе
Закуска. Трансфер до летище Мадрид за редовен полет на АК Iberia до Сан Хосе.
Пристигане на Международно Летище Хуан Санта Мария в Коста Рика. Посрещане от представител
на фирмата партньор. Трансфер и настаняване в хотел Crown Plaza 4* или подобен. Нощувка.
ДЕН 3 (22.11.2017) Сан Хосе-Национален Парк Тортугеро (закуска, обяд и вечеря)
Закуска. Посещение на Национален парк Тортугеро, един от най-живописните паркове в Коста Рика.
Обиколката започва с изкачването на централната вулканична планинска верига, където можем да се
насладим на красивите водопади и вечнозелени гори в Национален парк Браулио Карило. Обяд
Последната част от маршрута включва качване на лодка и преминаване по малките канали,
наслаждавайки се на тропическата растителност и разнообразието от флора и фауна. При
пристигането в пансиона за туристи ,ще бъде дадена информация за дейностите в областта и
препоръки, които да бъдат взети под внимание, тъй като настнаяването ще бъде в джунглата.
Следобед посещение на селото Тортугеро и запознаване с начина на живот на местните хора.
Настаняване в хотел Evergreen Lodge 4* или подобен в Национален Парк Тортугеро.
ДЕН 4 (23.11.2017) Национален Парк Тортугеро (закуска, обяд и вечеря)
Закуска. Възможност за обиколка през джунглата в зависимост от метеорологичните условия. По
време на обиколката ще се запознаете с различните животни, насекоми и птици. Възможност за
обиколка с лодка по естесвените канали на Националния парк. Връщане в хотела. Вечеря.
Нощувка.
ДЕН 5 (24.11.2017) Национален Парк Тортугеро-Вулкан Аренал (закуска и обяд)
Закуска. Придвижване с лодка към местният кей и отправяне към северните равнини на Коста Рика.
Настаняване в хотел Arenal Paraiso 4* или подобен в местността Аренал. Нощувка.
ДЕН 6 (25.11.2017) Вулкан Аренал (закуска)
Закуска. Свободно време с възможност да се осъществят допълнителни екскурзии като например Sky
Tram & Sky Trek. Тази екскурзия комбинира изкачване до върха на планината с лифт, наслаждавайки
се на красивата природа на езерото Аренал, и спускане от една планина до друга по телени въжета.
Връщане в хотела. Нощувка.

ДЕН 7 (26.11.2017) Вулкан Аренал – провинция Гуанакасте (All inclusive)
Закуска. Отпътуване към райските плажове на Коста Рика на брега на Тихия океан, известни по
целия свят с впечатляваща си комбинация от тропическите гори и бели пясъчни плажове.
Настаняване в хотел Occidental Tamarindo 4* или подобен. Нощувка.
ДЕН 8 (27.11.2017) Провинция Гуанакасте (All inclusive)
Закуска. Свободно време с възможност да се осъществят допълнителни екскурзии.
Предложение за авантюристите - екскурзията Canopy – придвижването е плъзгайки се по въже от
горните части на гората от едно дърво до друго. Връщане в хотела. Вечеря. Нощувка.
ДЕН 9 (28.11.2017) Провинция Гуанакасте (All inclusive)
Закуска. Свободно време с възможност да се осъществят допълнителни екскурзии.
Предложение за авантюристите - екскурзията Canopy – придвижването е плъзгайки се по въже от
горните части на гората от едно дърво до друго. Връщане в хотела. Вечеря. Нощувка.
ДЕН 10 (29.11.2017) Провинция Гуанакасте-Сан Хосе (закуска)
Закуска. Освобождаване на хотела и трансфер до Международното летище Хуан Санта Мария.
Отпътуване за Мадрид с редовен полет на АК Iberia в 17.25 ч.
ДЕН 11 (30.11.2017) Сан Хосе-Мадрид
Пристигане в Мадрид в 10.30 ч. Трансфер и настаняване в хотел Ibis Aeropuerto Barajas 3* или
подобен в близост до летището. Свободно време.
ДЕН 12 (01.12.2017) София
Закуска. Траснфер до летище Мадрид. Отпътуване по маршрут Мадрид – София. Пристигане в
София.
КРАЙ НА ПРОГРАМАТА!
Дати и пакетни цени
Дата на пътуване (от-до Мадрид)

Възрастен в дв. стая

21.11 – 30.11.2017г.

1 975 евро/ 3 863 лв.

Цената е на човек в евро/лева и включва:
 Самолетен билет Мадрид-Сан Хосе-Мадрид с АК Iberia Tрансфер от Международно летище
Хуан Санта Мария до Сан Хосе;
 Летищни такси в размер на 336 евро (подлежат на препотвърждение)
 1 нощувка в хотел Crown Plaza 4* в Сан Хосе;
 2 нощувки на база пълен пансион (FB) в хотел Evergreen Lodge 4* в Национален Парк
Тортугеро;
 Екскурзия в Национален Парк Тортугеро;
 Трансфер с наземен и воден транспорт (Сан Хосе – Тортугеро – Гуапилес)
 Трансфер от местният ресторант в Гуапилес до Вулканът Аренал;
 2 нощувки в хотел Arenal Paraiso 3* в местността Аренал ;
 Трансфер от Вулкан Аренал до Гуанакасте;
 3 нощувки на база All inclusive в хотел Occidental Tamarindo 5* в Гуанакасте;
 8 закуски, 3 обяда (3-ти, 4-ти и 5-ти ден), 2 вечери (3-ти и 4-ти ден)






Трансфер от Гуанакасте до Международно летище Хуан Санта Мария;
Екскурзовод за включените екскурзии (Тортугеро и Вулкан Аренал)
Водач на български;
Медицинска застраховка с покритие 10000 евро на човек със ЗД „Евроинс”;

Цената не включва:
 Самолетен билет София-Мадрид-София. Цената е ~280 EUR/ 548 лв с включени летищни
такси. Цената подлежи на препотвърждение към момента на резервацията!
 2 нощувки в хотел Ibis Aeropuerto Barajas 3* или подобен в близост до летището (1 нощувка в
Мадрид преди полета за Сан Хосе, 1 нощувка в Мадрид преди полета за София
Ориентировъчна цена на нощувка – 35 евро/ 69 лв. на човек с включен шатъл летище-хотеллетище;
 Държавна такса за напускане на държавата: 31 USD .Плаща се на летището (може да има
промяна без предварително предизвестие).
 Допълнителни екскурзии или тези които не са описани в маршрута.
 Допълнителни услуги като телефон,бакшиши,пиколо и други.
 Доплащане за всички услуги, невключени в цената;
 Лични разходи;
Необходими документи и медицински изисквания при записване:
 Задграничен паспорт, валиден 6 месеца след датата на завръщане от Коста Рика;
 За деца под 18 г. пътуващи без родители - нотариално заверено родителско разрешение за
напускане на страната от непътуващия родител (оригинал и 1 копие).
 За деца, чиито родители са с различни фамилии, се изисква копие от акт за раждане на детето,
в който да са вписани и двамата родители.
 Депозит в размер на 50% от сумата на човек;
 Доплащане – внася се до 30 дни преди заминаването;
 Няма задължителни ваксинации; има препоръчителни ваксини за жълта треска и малария
Вид използван транспорт:
 Самолет
 Aавтобус
Забележки:
 Туроператорът може да предложи билет за отсечката София – Мадрид – София с АК България
Ер. Цената е ~280 EUR с включени такси. Цената подлежи на препотвърждение към момента
на резервацията!
 При полета Мадрид-Сан Хосе и Сан Хосе-Мадрид се налага по 1 нощувка на посока в Мадрид
в базов хотел в Мадрид – Ibis Aeropuerto Barajas. По желание на клиента, могат да бъдат
предложени алтернативни варианти.
 Възможна е промяна в часовете на полета, както и въвеждане на такса гориво при промяна
цената на горивата!
 При лоши метеорологични условия или други форсмажорни обстоятелства програмата може
да претърпи промяна в реда на провеждане!
Минимален брой туристи: 20
Срок за уведомление на недостигнат брой: 30 дни преди датата на отпътуване

Полетно разписание:
Вторник
21.11.2017

Заминаване - Мадрид (MAD) >> Сан Хосе (SJO)
Полет
Заминава Мадрид (MAD) в 11:40 ч.
IB6313
Пристига Сан Хосе, Коста Рика (SJO) в 15:45 ч.

Сряда
29.11.2017

Връщане – Сан Хосе (SJO) >> Мадрид (MAD)
Полет
Заминава Сан Хосе, Коста Рика- Мадрид (MAD) в 17:25 ч.
IB6314
Пристига Мадрид (MAD) в 10:30+1 ч.

*Поради постоянно променящите се цени на горивата авиокомпаниите могат да начислят
т.нар.горивна такса /fuel surcharge/. В такъв случай туроператорът си запазва правото да променя
цената на пътуването с фактическата стойност на горивната такса и тя ще е дължима за всички
резервации за полета, за които тя се начислява, без значение кога те са направени.
Условия за анулация и неустойка:
 До 60 работни дни от датата на заминаване – без неустойка
 От 59 работни дни до 30 дни – депозитът
 От 29 работни дни до деня на отпътуване – 100% от стойността на пътуването
Срокове за анулации и неустойки при неиздаден самолетен билет от ТО за отсечката София –
Мадрид – София:
 До 25 дни преди датата на отпътуване – без неустойка
 От 24 дни до деня на отпътуване – 100%
Срокове за анулации и неустойки при издаден самолетен билет от ТО за отсечката София –
Мадрид – София:
 При издаден самолетен билет за отсечката София – Мадрид – София, стойността на билета НЕ
се възстановява
 До 30 дни преди датата на отпътуване – без неустойка
 От 24 дни до деня на отпътуване – 100%
„Отмяна от пътуване“: ТО предоставя възможност за сключване на допълнителна застраховка
“Отмяна на пътуване” на ЗД Евроинс АД, по чл. 80, ал. 1, т.14 от Закона за туризма, покриваща
разходите за анулиране на пътуването, за съкращаване и прекъсване на пътуването, поради
здравословни причини на пътуващия, негови близки, неотложно явяване на дело, съкращаване от
работа и др. Повече информация в офиса на фирмата.
*********
Туроператорът има сключена застраховка “Отговорност на Туроператора” по смисъла на чл.97 от
Закона за туризма, с полица №: 03700100001206 на ЗД „Евроинс”

