Kalastusta
Costa Ricassa
10.-24.10.
2014

Tervetuloa Costa Ricaan, isojen kalojen mekkaan!
Lähdemme pyytämään isoja tonnikaloja, marliineja ja purjekaloja.
Lokakuu Costa Ricassa on parhainta kalastusaikaa kalentereiden
mukaan. Suuntaamme Tyynenmeren puolelle, ja kohteenamme on
Herraduda ja Jaco Beach.
Tällä matkalla käytämme 43-jalkaista venettä ja kalastajia yhdessä
veneessä on kuusi. Kalastuspäiviä perusohjelmaan kuuluu neljä,
ja lisää voimme tilata paikan päällä. Myös jokikalastus on täällä
mahdollista.
Kohde sopii hyvin myös ei kalastaville hyvien rantojen, runsaiden
ostosmahdollisuuksien sekä mielenkiintoisten retkien ansiosta.
Luontonähtävyydet kuten kansallispuistot, joet krokotiileineen
sekä toimiva tulivuori Arenal ovat vain esimerkki monista
mahdollisuuksista. Alueella on myös hyvä golfkenttä.

Matkaohjelma
Matkan ajankohta: 10.-24.10.2014
Matkan kesto:
Kaksi viikkoa
Matkan hinta:
2990 € kalastuspaketin kanssa ja ilman kalastusta 2190 €
Hinta sisältää:
Reittilennot Helsinki-San Jose-Helsinki
turistiluokassa.
Majoituksen hotelli Mar de Luzissa kahden hengen
huoneessa aamiasella
4 päivää kalastusta, n. 7 tuntia päivässä
Suomenkielisen matkanjohtajan palvelut

Päiväohjelma (alustava)
10.10.2014 		
				
				
				
				
11.10.2014 		
12.10.2014 		
13.10.2014 		
14.10.2014 		
15.10.2014 		
				
16.10.2014 		
17.10.2014 		
18.10.2014 		
				
19.10.2014 		
				
20.10.2014 		
21.10.2014 		
22.10.2014 		
23.10.2014 		
24.10.2014 		
				
25.10.2014 		

Lähtö Helsingistä KLM vuorolla kohti Amsterdamia. 		
Amsterdamista matka jatkuu Panama Cityyn ja sieltä 		
San Joseen, jonne saavumme illalla kello 19.10. Kuljetus
hotelliin, joka kestää noin 1,5 tuntia ja majoittuminen.
Aamiainen. Päivä vapaata tutustumalla alueeseen.
Aamiainen. Kalastuspäivä
Aamiainen. Vapaata
Aamiainen. Kalastuspäivä
Aamiainen. Kokopäiväretki Arenal-tulivuorelle 			
(lisämaksusta)
Aamiainen. Vapaata
Aamiainen. Kalastuspäivä
Aamiainen. Puolipäiväretki esim. kansallispuistoon tai 		
Canoby aktiviteettiin (lisämaksusta)
Aamiainen. Illalla jokiristeily krokotiilien luokse 			
(lisämaksusta)
Aamiainen. Kalastuspäivä
Aamiainen. Vapaata
Aamiainen. Lisäpäivä kalastukseen (lisämaksusta)
Aamiainen. Vapaata tai retkipäivä
Aamiainen. Lähtö lentoasemalle ja kotiinpaluu reittiä 		
San Jose- Bogota- Pariisi-Helsinki.
Tulo Helsinkiin 13.55.

Varaukset 		
Sarotour/ Pauli Gröhn puh. 0500-811890 tai
				
pauli.grohn@pp.inet.fi tai pauli@sarotour.com
Tiedustelut 		
Pauli Gröhn 0500-811890 tai pauli.grohn@pp.inet.fi
															
Maksut 			
Ennakkomaksu on 1500 €, joka suoritetaan varauksen 		
				
yhteydessä. Loppumaksu 15.7.2014
				
Huom. Edulliset matkojen hinnat edellyttävät 			
				
lentoyhtiöiden edullisinta hintaluokkaa, jossa paikkoja 		
				
on rajoitettu määrä. Tästä johtuen matkan 				
				
ennakkomaksu käytetään heti lentolipun maksuun, ja sitä
				
ei voi peruuttaa.
				
Suosittelemme kattavan matkavakuutuksen ottamista 		
				
ennen ennakkomaksun suorittamista.
														
Lisätiedot		
Viranomaistiedotteet www.formin.fi (ulkoministeriö) ja
				
www.thl.fi (terveysviranomaiset)
Hotellitiedot		
www.mardeluz.com

Hotelli
Mar de Luz

Mar de Luz
huoneita

SARO TOURISM
21, Genclik Yolu,
PK 192,Famagusta North Cyprus.
Pauli Gröhn
Puh: +358 500 811890 / 0500 811890
e-mail: pauli.grohn@pp.inet.ﬁ
e-mail: pauli@sarotour.com

