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      Revelion  

în Paradisul tropical  
din America Centrală 
 

 

 
 

PANAMA – COSTA RICA 
 

Panama City – Gamboa – Canalul Panama – San Jose – Cascadele La Paz – 

Sarchi – Parcul Național Arenal – Parcul Național Monteverde –  

Parcul Național Vulcanul Poas 
 
Vă invităm într-o călătorie inedită prin două dintre cele mai frumoase țări din America Centrală, Panama și 

Costa Rica, prilej de a vedea unele dintre cele mai importante Parcuri Naționale din această parte de lume, 

care păstrează încă nealterat ritmul naturii. În Panama, faimoasă datorită spectaculosului Canal Panama, dar 

și datorită naturii de o frumusețe copleșitoare, veți fi seduși de o lume aparte, oameni foarte prietenoși, 

muzică și mâncăruri specifice. Veți petrece câteva zile de sejur în regim All Inclusive și un Revelion exotic 

în Playa Blanca, cea mai faimoasă plajă din Panama. În Costa Rica, supranumită „Elveția din America 

Centrală” datorită stilului de viață, dar și datorită topografiei incredibil de variate, veți descoperi vulcani 

magnifici, vegetație luxuriantă, izvoare termale, păduri de mangrove, lagune cu apă cristalină, plaje sălbatice, 

adevărate colțuri de rai, o lume fascinantă, în același timp liniștită și vibrantă, senină și captivantă. Vă dorim 

să vă bucurați de această incursiune unică în Panama și Costa Rica, într-o perioadă specială a anului și să 

simțiți “Pura Vida”!   

 

Perioada:  27.12.2021 – 07.01.2022 
 
Ziua 1 / 27.12.2021:  Bucureşti – Amsterdam – Panama City 

Întâlnire cu conducătorul de grup la Aeroportul Henri Coandă, la ora 04:00 (în faţa biroului de îmbarcare al 

companiei KLM). Plecare spre Amsterdam cu compania KLM, zbor KL 1372 (06:00 / 08:00), de unde se va 

pleca cu zborul KL 757 (11:20 / 18:25) spre Panama City, cel mai mare oraş al ţării, cu peste 1 milion de 

locuitori, oraş modern, situat de-a lungul Coastei Pacificului. Întâlnire cu reprezentantul local şi transfer 

pentru cazare la Hotel Executive Panama 4* (sau similar 4*).  

Ziua 2 / 28.12.2021:  Panama City – Gamboa – Panama City  

       AVANTAJE  
 

✓ zbor cu o singură escală, cu companiile KLM și  

Air France 

✓ tranzitarea Canalului Panama 

✓ sejur All Inclusive și Revelion în Playa Blanca 

✓ vizitarea Parcului Național Arenal 

✓ vizitarea Parcului Național Monteverde 

✓ vizitarea Parcului Național Vulcanul Poas 

✓ plajă și relaxare la Oceanul Pacific 
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Mic dejun. Dimineaţa vom tranzita Canalul Panama, element de legătură a două oceane, care separă 

totodată continentele. Transfer în oraşul Gamboa, de unde ne vom îmbarca pentru croaziera pe canal. 

Călătoria va începe din locul în care Râul Chagres se varsă în Canalul Panama, după care va urma una dintre 

cele mai spectaculoase porţiuni, aceea în care vom observa pe o lungime de aprox. 13,7 km complexitatea 

lucrării inginereşti şi lucrările continue de prevenire a alunecărilor de teren. Canalul este în proces de 

extindere, astfel încât excursia va fi plină de elemente inedite. Vasul îşi va continua navigarea intrând în 

ecluza Pedro Miguel, unde va fi coborât 9 m. Va pătrunde apoi în Lacul Miraflores, un mic lac artificial care 

desparte cele două ecluze din zona Pacificului. Odată intrat în ecluza Miraflores, vasul va fi coborât 18 m în 

două etape, ajungând în Oceanul Pacific. Plimbarea se va încheia în Marina Flamenco, de unde vom putea 

admira Golful Panama. Vom porni apoi într-un tur panoramic şi pietonal al oraşului vechi Panama și ne 

vom opri în Piaţa Franceză pentru a admira clădirile cu arhitectură spaniolă, italiană şi franceză, după care 

vom ajunge pe renumita Cause Way (paradisul magazinelor, restaurantelor şi barurilor) pe care UNESCO a 

inclus-o în Patrimoniul Mondial. Opţional, cină la un restaurant tradiţional însoţită de un spectacol folcloric 

cu muzică şi dansuri panameze. Cazare la Hotel Executive Panama 4* (sau similar 4*).    

Ziua 3 / 29.12.2021:  Panama City – Playa Blanca 

Mic dejun. Dimineaţa vom pleca spre Playa Blanca, cea mai faimoasă plajă din Panama, situată la vest de 

Panama City, în zona de coastă, destinația cu cel mai bun climat tropical din țară, cu temperaturi blânde, 

locul ideal pentru o experiență însorită, cu plajă fină și apă cristalină. Cazare în regim All Inclusive la Hotel 

Royal Decameron 4* (sau similar 4*).   

Ziua 4 / 30.12.2021:  Playa Blanca 

Mic dejun. Timp liber la dispoziţie pentru a vă bucura de minunatele plaje cu nisip fin, de apele turcoaz ale 

oceanului și de cocktailurile oferite de barurile hotelului. Vizitarea diferitelor sate de pescari de pe coastă 

este o opțiune pentru o experiență autentică, prilej de a descoperi modul de viață al populației locale și de a 

cumpăra produse artizanale unice. De asemenea, puteți merge pe Insula Farallon, o insulă de origine 

vulcanică care a devenit refugiu pentru o faună variată, printre care se remarcă mai multe specii de păsări și o 

bogată viață subacvatică. Pentru cei cu spirit de aventură, frumoasele plaje reprezintă un loc ideal pentru o 

mare varietate de activități acvatice, inclusiv snorkeling, windsurfing sau caiac. Playa Blanca oferă de 

asemenea o experiență gastronomică aparte, bogată în pești și crustacee, precum crabul păianjen, homarul, 

creveții, caracatița sau guabina. Veți putea încerca supele populare, cum ar fi sancocho și fu-fu, tamales-urile 

tipice, deserturi tipice precum „supa beată”, un dulce de vanilie cu stafide și fructe rafinate tropicale, 

caracteristice țării. Cazare în regim All Inclusive la Hotel Royal Decameron 4* (sau similar 4*). 

Ziua 5 / 31.12.2021:  Playa Blanca 

Timp liber pentru activități recreative și plajă. Cazare în regim All Inclusive la Hotel Royal Decameron 4* 

(sau similar 4*) și Cină de Revelion. La mulți ani 2022! 

Ziua 6 / 01.01.2022:  Panama – San Jose 

Mic dejun. Dimineața, timp liber pentru odihnă și plajă. Transfer la aeroport pentru plecarea spre San Jose 

capitala statului Costa Rica, fondată în anul 1738 din ordinul lui Cabildo de Leon. Oraşul este unul dintre 

cele mai noi din America Centrală, fiind capitală abia din anul 1823. Situat la 1161 m altitudine, San Jose se 

bucură de un climat plăcut şi constant pe tot parcursul anului. Cină și cazare la Hotel Crowne Plaza Corobici 

San Jose 4* (sau similar 4*).  

Ziua 7 / 02.01.2022:  San Jose – Cascadele La Paz  – San Jose 

Mic dejun. Însoțiți de ghidul local vom face un tur pietonal în orașul vechi, prilej cu care vom putea admira 

Teatrul Naţional, o capodoperă a artei şi arhitecturii, Universitatea, Curtea Supremă, precum şi alte puncte de 

interes din oraş. Vom vizita Muzeul de Aur, ce deține una dintre cele mai bogate colecții arheologice din 

țară. Acestea cuprind peste 3500 de obiecte din aur (pre-columbian), ceramică, piatră și o mică colecție de 

obiecte etnografice din diferitele grupuri care au locuit pe teritoriul costarican. În continuarea zilei ne vom 

îndrepta spre grădinile La Paz Waterfall, o rezervație privată de peste 28 de hectare, cu 5 cascade, trasee 

pentru drumeții și refugiu pentru animale sălbatice, precum maimuțe, feline, șerpi sau păsări colibri. Dejun 

inclus. Întoarcere în San Jose și cazare la Hotel Crowne Plaza Corobici San Jose 4* (sau similar 4*). 

Ziua 8 / 03.01.2022:  San Jose – Sarchi – Parcul Național Arenal 
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Mic dejun. Plecare spre Sarchi, cel mai faimos centru de meșteșuguri din Costa Rica. Cele mai populare 

articole vândute aici sunt „Carele cu boi”, căruțe trase de boi vopsite în mod elaborat, care transportau în 

mod tradițional cafeaua din zonele înalte până în portul de pe coasta Pacificului. Înlocuite astăzi de camioane 

și trenuri, carele cu boi rămân simboluri puternice ale trecutului rural din Costa Rica care se regăsesc în mod 

proeminent în paradele și în sărbătorile religioase, motiv pentru care au fost declarate parte a patrimoniului 

imaterial de către UNESCO. Vom întâlni un artist local care ne va dezvălui tehnicile de pictare și stilul în 

care realizează aceste adevărate lucrări de artă. Ne vom deplasa în continuare spre Parcul Naţional Arenal, 

unde vom vedea cel mai activ vulcan din Costa Rica, cu o înălţime de 1657 m, a cărui ultimă erupţie, de mică 

amploare, a avut loc în anul 2010. Cină și cazare la Hotel Arenal Manoa (sau similar).   

Ziua 9 / 04.01.2022:  Parcul Național Arenal   

Mic dejun. În această zi vom avea parte de experiențe deosebite și de aventuri în natură. Însoțiți de un ghid 

naturalist, vom face o plimbare în pădurea tropicală pe cărări bine marcate și vom traversa podurile 

suspendate, Arenal Sky Walk, de unde vom avea o vedere panoramică asupra impunătorului Vulcan Arenal 

și vom putea observa 3 cascade înalte de 30 m. Vom avea de asemenea şansa de a întâlni maimuţe capucin cu 

faţa albă, tucani şi păsări viu colorate. După-amiază ne vom relaxa la resortul cu apă termală Ecotermales, 

unde vom putea face baie în bazinele special amenajate. Izvoarele eco-termale, cu temperaturi cuprinse între 

32ºC şi 40,5ºC, oferă numeroase beneficii pentru sănătate, iar datorită conținutului scăzut de sulf, apa nu are 

niciun miros neplăcut. Cină la restaurantul de la Ecotermales și întoarcere pentru cazare la Hotel Arenal 

Manoa (sau similar).  

Ziua 10 / 05.01.2022:  Parcul Național Arenal – Parcul Național Monteverde 

Mic dejun. Itinerarul zilei ne va purta spre Parcul Național Monteverde, un loc al pădurilor de nori și 

plantațiilor de cafea. Ne vom deplasa aprox. 30 de minute până la Lacul Arenal, unde odată ajunși la baraj, 

ne vom urca într-o barcă confortabilă de tip ponton și după o călătorie de 30 - 40 de minute, vom ajunge la 

Chiquito, o comunitate mica, de cealaltă parte a lacului. Lacul Arenal este cel mai mare și mai important din 

Costa Rica, un lac de origine artificială, construit în anul 1974 pentru a obține energie hidroelectrică. De 

asemenea este un loc în care se pot observa păsări rezidente și migratoare, dar și mamifere precum maimuțele 

și leneșii din împrejurimile locului. După debarcare ne vom îndrepta spre Parcul Național Monteverde 

pentru cină și cazare la El Establo Mountain Hotel (sau similar). Seara vom face o expediție „by night” în 

Monteverde, o experiență unică care ne va oferi șansa de a vedea animalele într-un mediu nou, iar simfonia 

insectelor și a broaștelor va fi coloana sonoră. Multe creaturi din junglă sunt active doar noaptea și aceasta 

este singura modalitate de a le vedea. Zona este renumită pentru multitudinea de broaște, dintre care cele mai 

deosebite sunt broasca cu ochii roșii și broasca de sticlă, dar și pentru cele peste 120 de specii de reptile și 

amfibieni. Dintre cele 400 specii de păsări care trăiesc în Costa Rica, peste jumătate au fost identificate în 

Monteverde, cea mai îndrăgită fiind quetzalul, o pasăre timidă și plină de culoare, idolatrizată de către 

mayași. Tot aici se pot întâlni peste 30 specii de colibri, pasărea kingfisher verde, vulturul solitar și marele 

macau. Zona adăpostește sute de mamifere și maimuțe, în special maimuța capucin, veverița neagră, 

șoarecele mexican, tatu, coati și leneșul. Întoarcere pentru cazare la El Establo Mountain Hotel (sau similar). 

Ziua 11 / 06.01.2022:  Parcul Național Monteverde – Parcul Național Vulcanul Poas – San Jose – Paris 

Mic dejun. Plecare spre Parcul Național Poas, care găzduiește unul dintre cei mai mari și mai activi vulcani 

din Costa Rica. Mii de turiști vizitează acest parc uimitor pentru a vedea craterele încă active, gheizerele 

explozive, flora și fauna bogate. În afară de zona vulcanică, parcul cuprinde de asemenea păduri montane 

joase. Într-o zi clară, din punctele de belvedere se pot vedea atât coastele Pacificului, cât și Oceanul Atlantic. 

Datorită faptului că vulcanul, care are o înălțime de peste 2700 m și o activitate constantă, emite cantităţi 

mari de gaze şi vapori de apă, în prezent este deschis spre vizitare doar craterul principal (Vulcanul are o 

activitate constantă, astfel încât vizita este supusă restricțiilor și / sau anulărilor fără notificare prealabilă). 

Dejun la un restaurant local. Transfer la aeroportul din San Jose pentru plecarea spre Paris cu compania Air 

France, zbor AF 431 (20:50 / 14:25). 

Ziua 12 / 07.01.2022:  Paris – București 

Sosire la Paris la ora 14:25, de unde se va pleca spre Bucureşti cu zborul AF 1088 (19:25 / 23:20). 

 

mailto:travel_top@yahoo.com


 

                                                 Agentia de Turism TOP TRAVEL 

                                                                                                                  e-mail: travel_top@yahoo.com 

                                                                                                                  Tel.: 0742 180 614 
   

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

TARIF:  2895 EURO / loc în camera dublă; Supliment single: 750 EUR 
                  (tarif valabil pentru un grup minim de 15 turiști)   

 
TARIFUL INCLUDE: 

- transport intercontinental cu avionul pe rutele: București – Amsterdam – Panama City cu compania KLM și San Jose – Paris – 

București cu compania Air France      

- transport continental cu avionul pe ruta: Panama City – San Jose   

- 10 nopți de cazare în hoteluri de 4* și lodge 

- 7 mic dejunuri, 2 dejunuri, 4 cine, 3 zile cu regim All Inclusive 

- transferurile, tururile și excursiile menționate în program 

- taxele de intrare la obiectivele menționate în program 

- tururi de oraş cu ghid local în Panama City și San Jose 

- tranzitarea Canalului Panama 

- vizitarea Muzeului de Aur din San Jose 

- vizitarea Grădinilor La Paz Waterfall 

- vizitarea Parcului Național Arenal 

- intrare la resortul cu izvoare termale Ecotermales 

- vizitarea Parcului Național Monteverde 

- vizitarea Parcului Național Vulcanul Poas 

- ghizi locali 

- conducător român de grup 

- asigurare în caz de insolvabilitate / faliment al agenției de turism 

 

TARIFUL NU INCLUDE: 

- taxele de aeroport, combustibil, securitate și serviciu pentru zborurile intercontinentale: aprox. 495 euro/pers. și continentale: 90 

euro/pers., care se plătesc odată cu excursia (pot fi modificate de companiile aeriene, valoarea exactă fiind cunoscută la data 

emiterii biletelor de avion) 

- taxe de ieşire de pe aeroporturi (în acest moment 21 usd/pers. în Panama) 

- alte servicii suplimentare decât cele menţionate, cheltuieli personale, băuturi etc. 

- bacşişuri: 40 euro/pers., pentru ghizi şi şoferi, mai puţin pt. bagajişti (se vor achita conducătorului de grup cel târziu la sosire); 

bacşişurile nu se referă şi la excursiile opţionale 

- excursiile opţionale care se pot realiza cu un număr minim de participanţi, tarifele acestora fiind informative; în funcţie de timpul 

disponibil, la faţa locului, se mai pot organiza şi alte excursii opţionale propuse de partenerul local 

- RECOMANDAT: PACHET TURIST TRAVEL MONDIAL, care include Asigurare medicală, pe întreaga durată a 

programului, care acoperă o sumă maximă de 150.000 ron/pers. pentru cheltuieli medicale de urgență și/sau repatriere, o sumă 

maximă de 5.000 ron/pers. pentru tratamente medicale de urgență în cazul acutizării unei boli cronice și Asigurarea STORNO de 

călătorie, care acoperă pierderile financiare cauzate de anulare, contracarând efectul penalizărilor aplicate, a cărei valoare storno 

acoperă până la 8.500 ron/călătorie (cu franșiză de 10%); acest mijloc de protecție financiară acoperă cele mai frecvente 

evenimente ce cauzează anularea călătoriei, INCLUSIV riscurile din categoria evenimentelor asigurate Covid-19 

 

ACTE NECESARE: 

- paşaport valabil minim 6 luni de la data încheierii călătoriei 

- asigurare medicală 

 

CONDIŢII DE ÎNSCRIERE: 

- înscrierile încep din momentul lansării programului, cu plata unui avans min. de 50% din tarif şi se încheie la epuizarea locurilor  

- diferenţa de 50 % se achită cu min. 30 de zile înainte de data plecării 

- turistul va încheia cu agenţia « Contractul de prestări servicii turistice », la care prezentul program este parte 

- în momentul semnării « Contractului de prestări servicii turistice », turistul îşi asumă plata diferenţei stipulată în program în cazul 

neîntrunirii grupului minim de turişti 

 

NOTĂ: 

Având în vedere epidemia SARS-COV 2 este posibil ca unele reglementări de călătorie să se modifice până la data plecării sau 

după începerea călătoriei, independent de voința agenției ORGANIZATOARE (cum ar fi: controlul stării de sănătate, 

obligativitatea de autoizolare după întoarcerea în România, măsuri suplimentare de igienă și formalități vamale). Agenția TUR 

OPERATOARE nu poate fi făcută răspunzătoare, aplicându-se termenii și condițiile contractuale standard. 

 

OBSERVAŢII: 

- conducătorul de grup poate modifica programul acţiunii în anumite condiţii obiective, inclusiv ordinea în care se vizitează 

obiectivele turistice 
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- agenţia nu se obligă să găsească partaj persoanelor care călătoresc singure 

- agenţia nu răspunde în cazul refuzului autorităţilor de la punctele de frontieră de a primi turistul pe teritoriul propriu sau de a-i 

permite să părăsească teritoriul propriu 

- prezentarea la aeroport se va face cu două ore înaintea zborului; agenţia nu răspunde în cazul refuzului îmbarcării turiştilor ca 

urmare a întârzierii acestora 

- conducătorul de grup se va asigura că programul se desfăşoară conform itinerarului prezentat, va oferi asistență în situaţii de 

urgenţă, va traduce prezentarea ghizilor locali, va oferi informaţii referitoare la excursiile opţionale şi la itinerar cu observaţia că nu 

are calificarea şi atestarea legală de ghid turistic 

- cazarea turiştilor, precum şi eliberarea camerelor se face în conformitate cu regulile hoteliere specifice fiecărei ţări 

- clasificarea pe stele a unităţilor de cazare este cea atribuită oficial de ministerul de resort din ţările vizitate şi ca atare respectă 

standardele locale 

- distribuţia camerelor la hoteluri se face de către recepţiile acestora; problemele legate de amplasarea sau aspectul camerei se 

rezolvă de către turist direct la recepţie şi la cererea sa, va fi asistat de conducătorul de grup 

- dacă hotelul este schimbat din motive care nu ţin de agenţie, va fi înlocuit cu un altul de aceeaşi categorie, aşa cum este precizat 

în program 

- agenţia îşi rezervă dreptul de a modifica valoarea taxelor de aeroport, în cazul în care valoarea acestora este schimbată de 

compania aeriană 

- agenţia poate aloca un număr de locuri cu reducere în cazul anunţurilor promoţiilor tip early booking sau a ofertelor speciale, 

pentru o perioadă limitată de valabilitate; dacă acestea se epuizează înainte de expirarea perioadei anunţate, agenţia va opri 

promoţia fără un anunţ prealabil 

- în derularea excursiei pot apărea situaţii de forţă majoră precum întârzieri în traficul aerian, blocarea aeroporturilor din raţiuni de 

securitate, schimbări de aeroporturi din raţiuni politice, greve, condiţii meteo nefavorabile etc.; în aceste cazuri agenţia se obligă să 

depună eforturi pentru depăşirea situaţiilor ivite; totodată, agenţia nu poate fi făcută răspunzătoare pentru suportarea unor cheltuieli 

suplimentare aferente 

- aşezarea turiştilor în autocar se va face începând cu bancheta a doua, în ordinea înscrierilor  

- agenţia nu-şi asumă responsabilitatea în cazul în care anumite obiective nu pot fi realizate din motive independente de aceasta 

- conform legilor internaţionale, doar ghizii locali au dreptul să ofere explicaţii în interiorul muzeelor, monumentelor etc.; altfel, 

conducătorii de grup vor oferi explicaţii turiştilor doar în afara obiectivelor turistice; ghizii locali pot fi angajaţi contra cost doar cu 

acordul turiştilor interesaţi de ghidajul acestora 

- excursiile opţionale se efectuează la faţa locului cu agenţiile locale; sumele aferente acestor excursii nu se încasează în numele şi 

pentru agenţia ORGANIZATOARE; tarifele excursiilor opţionale pot fi mai mari decât cele ale excursiilor care pot fi achiziţionate 

de la recepţia hotelurilor, sau din altă parte, aceasta datorându-se faptului că persoanele participante vor avea la dispoziţie un 

mijloc de transport care îi va duce şi îi va aduce la hotelul respectiv, ghidul excursiei şi după caz, un ghid local; în tariful 

excursiilor opţionale nu sunt incluse intrările la obiectivele turistice vizitate 

- agenţia nu poate fi făcută răspunzătoare de pierderea bagajelor sau a obiectelor personale, indiferent de cauză 

- în cazul în care turistul întârzie sau renunţă la programul stabilit, nu poate avea nici o pretenţie privind rambursarea eventualelor 

despăgubiri 

- agenţia nu va suporta costurile suplimentare datorate unor cauze naturale cum ar fi alunecări de teren, căderi masive de zăpadă şi 

evenimente politice neprevăzute, greve etc. 

- copiii minori pot călători doar: a) însoţiţi de ambii părinţi; b) însoţiţi de unul dintre părinţi care să deţină acordul notarial al 

părintelui care nu călătoreşte (sau încredinţare prin hotărâre judecătorească definitivă, certificat de deces); c) însoţiţi de un adult cu 

certificat de cazier judiciar în original şi acordul notarial al ambilor părinţi; d) însoțitorii minorului sunt obligați să aibă certificatul 

de naștere în original al copilului minor, adițional pașaportului și/sau cărții de identitate 

- copiii care nu posedă carte de identitate au nevoie de paşaport individual  

- vă rugăm să vă asiguraţi că documentele de călătorie, CARTEA DE IDENTITATE sau PAŞAPORTUL, nu prezintă urme de 

deterioare a elementelor de siguranţă şi sunt valabile minim 6 luni de la data terminării călătoriei 

- pentru posesorii de paşapoarte temporare cu valabilitate de 1 an, este necesară obţinerea vizelor de la ambasada din Bucureşti; în 

cazul neobţinerii vizei se reţin penalizări pentru biletul de avion, asigurarea medicală şi cheltuielile agenţiei 

- c/v excursiei poate fi achitată şi în lei la cursul BNR + 2%, din ziua ultimei plăți 

- prezentul document constituie anexă la « Contractul de prestări servicii turistice » 
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