
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Datums Programma 

1.diena Lidojums. 

2.diena Ierašanās San Hosē (Kostarikā). Tikšanās lidostā ar vietējo gidu, 

transfērs uz viesnīcu. Check – in viesnīcā Rincona Del Valle 

www.hotelrincondelvalle.com 

Brīvais laiks un nakts viesnīcā. 

 
 

3.diena Agri no rīta došanās ekskursij. Pārbrauciens uz vispopulārāko apskates 

objektu Tortugureo ciemu un Nacionālo dabas parku, kas sastāv no 

pludmales, lagūnas, upēm un džungļiem. Pa ceļam baudīsim brokastis 

Kostarikas gaumē. Vērosim gleznainos skatus gar Tortuguero upi un 

Tortugureo Nacionālā parka kanāliem. Baudīsim svaigus augļu kokteiļus 

un pusdienas. Check in viesnīcā, brīvais laiks atpūtai, lai baudītu 

tropiskos ziedu dārzus un baseinus. Vakariņas un nakts viesnīcā 

Pachira Lodge www.pachiralodge.com 
 

 

http://www.hotelrincondelvalle.com/
http://www.pachiralodge.com/


4.diena Agri no rīta dosimies Tortuguero apskates ekskursijā. Šī dabas parka 

pludmale ir ligzdošanas vieta apdraudētajām zaļajām bruņurupuču sugām. 

Vērosim, kā daba un dzīvnieki mostas ar ikdienas rituālu. Veselīgas Tico 

brokastis restorānā. Pēc tam gidu pavadībā apskatīt noslēpumainos 

džungļus, izbrauciens ar laivu pa kanāliem, stāsti par slavenajiem 

lietus mežiem (Rainforest). Šīs ekskursijas laikā vērosim neparastas 

putnu un dzīvnieku sugas, kā arī krokodilus, pērtiķus utt. Dabas 

parka teritorijā atrodas neliels ciemats, kur dzīvo vietējie iedzīvotāji un 

sniegs Jums iespaidus par viņu ikdienas dzīvi. Pusdienas un brīvais laiks 

atpūtai.  

Vakariņas un nakts viesnīcā Pachira Lodge  www.pachiralodge.com/ 

 
5.diena Brokastis viesnīcā. Check- out no viesnīcas. Došanās ar laivu un autobusu 

uz Siquirres reģionu, kur ieturēsim pusdienas. Ap plkst. 13.00 transfērs 

uz La Fortuna, kas ir pazīstama visā pasaulē ar augstajiem 

ūdenskritumiem un atrodas netālu no pasaules slavenā vulkāna Arenal. 

Check- in un nakts viesnīcā Magic Mountain 

www.hotelmagicmountain.com  

 
6.diena Brokastis viesnīcā. Laivu izbrauciens Pennas Blancas upē. Baudīsim 

mieru un elpu aizraujošus skatus, būs iespējams vērot krokodilus, pērtiķus, 

iguānas, bruņurupučus, sliņķus un daudzas neredzētas putnu sugas. Šīs 

ekskursijas laikā Jums būs iespēja baudīt tropiskos augļus un 

klausīties pieredzējuša gida stāstos par augiem, kokiem un 

dzīvniekiem. Lēni peldot pa upi, iemūžiniet šos neaizmirstamos skatus 

fotoaparātā!  

 
Ekskursijas turpinājumā Arenal vulkāns un Baldi karstie avoti. 

Aplūkosim vienu no aktīvākajiem vulkāniem Kostarikā, ik dienu tas 

izšauj gaisā akmeņus un pelnus. Pārgājiena laikā būs iespēja vērot lavas 

plūsmu, augus, kas ir spējuši izdzīvot lavas ietekmē, kā arī lavas iežu 

veidojumu – Arenal ezeru. Ekskursijas laikā Jūs iepazīstinās ar vēsturi 

un interesantiem faktiem par vulkānu, un Arenal vulkāna Nacionālo 

http://www.pachiralodge.com/
http://www.hotelmagicmountain.com/


parku. Nobeigumā relaksācija karstajos Baldi avotos. Vakariņas.  

 
Nakts viesnīcā Magic Mountain www.hotelmagicmountain.com 

 

 

7.diena Brokastis viesnīcā. Check- out no viesnīcas. Pārbrauciens uz Langosta 

pludmali, Tamarindo. Šajā kūrortā ir plašas izklaides iespējas  

ikvienam, sākot ar sērfotājiem un beidzot ar klusās atpūtas cienītājiem.  

Brīvais laiks un nakts viesnīcā PLAYA LANGOSTA. 

! All ēdināšana viesnīcā 

 
 

8.diena Brokastis viesnīcā. Brīvais laiks un nakts viesnīcā PLAYA LANGOSTA. 

! All ēdināšana viesnīcā 

 
 

9.diena Brokastis viesnīcā. Brīvais laiks un nakts viesnīcā PLAYA LANGOSTA. 

! All ēdināšana viesnīcā 

 
 

http://www.hotelmagicmountain.com/


 

10.diena Brokastis viesnīcā. Brīvais laiks un nakts viesnīcā PLAYA LANGOSTA. 

! All ēdināšana viesnīcā 

 
11.diena Brokastis viesnīcā. No rīta brīvais laiks atpūtai. Pusdienas laikā 

pārbrauciens uz Kostarikas galvaspilsētu San Hosē. Check-in un 

nakts viesnīcā Rincon del Valle www.hotelrincondelvalle.com  

 
12.diena Brokastis viesnīcā, transfērs uz lidostu.  

13.diena Lidojums. 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
Dārzaugļu 1 -108 ( 1. stāvs), Rīga, LV 1012 
 Zemitānu biroja centrs 
Tel: 67223112; Fax: 67282512;GSM: 6433302, 
E-mail: digitours@digitours.lv 
Web: www.digitours.lv 

 

http://www.hotelrincondelvalle.com/
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