
Cesta Praha (ČR) – San Jose (Kostarika) 

Termín: 10 – 14 dní v době od 4. do 31. 1. 2021 

Cestující: 2 dospělí 

Zvláštní požadavky: letenky za nejlevnější cenu 

1. Letenky 
Doporučuji následující dvě varianty: 
a) Lufthansa 

Odlet tam: 6. 1. 2021 10:40 
Přestup Frankfurt: 11:50 – 13:30 
Přílet tam: 6. 1. 2021 19:00 
Celková délka cesty tam: 15:20 
 
Odlet zpět: 18. 1. 2021 8:55 
Přestup New York – Newark: 15:03 – 18:10 
Přestup Frankfurt (19. 1.): 7:45 – 9:00 
Přílet zpět: 19. 1. 2021 10:00 
Celková délka cesty zpět: 18:05 
 
Celková cena bez odbavených zavazadel: 32032,- Kč 
 

b) KLM 
Odlet tam: 5. 1. 2021 8:50 
Přestup Amsterdam: 10:30 – 12:35 
Přílet tam: 5. 1. 2021 17:20 
Celková délka cesty tam: 15:30 
 
Odlet zpět: 17. 1. 2021 19:15 
Přestup Amsterdam (18. 1.): 14:15 – 16:20 
Přílet zpět: 18. 1. 2021 17:45 
Celková délka cesty zpět: 15:30 
 
Celková cena bez odbavených zavazadel: 30304,- Kč 
 

2. Vstupní formality 
 
Kostarika 
- Pro občany ČR neplatí vízová povinnost (pro pobyty do 90 dní), stačí cestovní pas 

s platností minimálně 6 měsíců po datu plánovaného opuštění Kostariky 
- Úřady mohou také požadovat předložení dokladu o způsobu vycestování ze země 

(zpáteční letenka) a také doložení finančních prostředků ve výši 1500 USD na každý měsíc 
pobytu 



USA - případný přestup při variantě s Lufthansou 

- Pro tranzit v USA je stejně jako pro pobyt třeba vyplnit registrační formulář ESTA 
(https://esta.cbp.dhs.gov) 

- V případě zamítnutí formuláře, nebo pokud jste v posledních letech pobývali v zemích 
jako KLDR, Írán, Irák, Sýrie apod., je třeba i pro umožnění přestupu požádat o turistické 
vízum 

 

3. Podmínky vstupu a opatření v souvislosti s nemocí Covid-19 
 

Kostarika 
- V současné době jsou turistické cesty do Kostariky prakticky bez omezení 
- Není vyžadován ani negativní test ani karanténa 
- Povinností je online registrace na stránkách kostarického ministerstva zdravotnictví 

(https://salud.go.cr) a zakoupení povinného pojištění pro případ nákazy nebo karantény 
u společnosti INS (https://cotiza.ins-cr.com/frmDatosIncluir.aspx?P=431); žádné jiné 
pojištění není pro  vstup na území Kostariky dostačující 

- Co se týče opatření, tak většina obchodů a služeb je otevřených, pláže jsou přístupné 
v době 5:00 – 22:00 během pracovních a dnů a 5:00 – 21:00; ve stejných časových 
intervalech je také omezen pohyb automobilů na základě posledního čísla registrační 
značky; během nočních hodin je pohyb automobilů až na výjimky zakázán 

- Roušky jsou povinné ve všech vnitřních prostorách mimo konzumaci jídla a také na venku 
na všech veřejných místech 

USA (přestup) 

- V současné době není kvůli opatřením pro občany ČR přestup na letištích v USA možný, 
proto doporučuji preferovat variantu bez přestupu v USA; podmínky se ale mohou 
změnit 

Německo a Nizozemí (přestup) 

- V případě Německa je pro občany ČR možný tranzit bez testu i karantény, není ale možné 
se v Německu ubytovat 

- V Nizozemí není tranzit nijak omezen v případě, že cestující neopustí tranzitní zónu letiště 
 

4. Shrnutí 
Na základě ceny a dostupnosti letenek jsem vybral dvě nejvýhodnější varianty. Doporučuji 
rezervovat přímo na stránkách leteckých společností. Při nákupu přes zprostředkovatele 
může dojít ke komplikacím v případě rušení nebo změny letu, navíc ceny přímo u leteckých 
společností a u zprostředkovatelů se moc neliší. 
 
Všechny výše uvedené informace týkající se platných podmínek vstupu na území jednotlivých 
států, nebo přestupu v nich, obzvláště s ohledem na aktuální epidemiologickou situaci, jsou 
vztaženy k datu 14. 11. 2020. Tyto podmínky se mohou poměrně rychle měnit, proto 



doporučuji do doby odjezdu je pravidelně sledovat. V případě zájmu Vám poskytnu příslušné 
odkazy. 
Vzhledem k aktuálním opatřením v souvislosti s nemocí Covid-19, doporučuji se spíše 
vyhnout přestupu v USA, tedy vhodnější varianta letenek bude b). 
V rámci cesty do Kostariky je třeba také počítat s ne zrovna nízkými náklady na povinné 
pojištění pro případ onemocnění Covidem-19 nebo karantény. Vzhledem k Vaší plánované 
délce pobytu by se cena pohybovala někde 6000,- Kč na osobu. 


