Exotiska Costa Rica
13 DAGAR : Bajos del Toro - Tenorio - Rincón de la Vieja - Nosara - San José
Upplev Costa Rica på egen hand, med datum som passar dig.
Costa Rica är mångas absoluta favoritresmål och en av världens främsta naturdestinationer. Landet erbjuder
storslagen natur med vulkaner, varma källor, exotiska djur och frodig regnskog. Det
finns oslagbara surfmöjligheter samt kritvita stränder att avnjuta och landets befolkning är välkända för att vara
öppenhjärtiga och vänliga. På den här resan får ni uppleva några av Costa Ricas fantastiska "off the beaten
track-destinationer". Resan börjar i vackra Bajos del Toro med spännande fågelskådning, vidare upplever ni
majestätiska vattenfall i Tenorio nationalpark för att sedan utforska det fascinerande landskapet i Rincón de la
Vieja nationalpark. Ni avslutar resan med några dagars avkoppling vid Stilla havskustens idylliska stränder.
QUIZ: Vad kan du om Costa Rica?

PROGRAM
DAG 1 - Flyg till San José
Avresa från Sverige. Måltider och dryck serveras ombord. Vid ankomst till San José möts ni på flygplatsen och får transfer
till ert boende i Bajos del Toro. Resten av dagen är programfri. Vila upp er på rummet eller ta en promenad i området. På

kvällen serveras en trevlig middag på er lodge.
Lunch på egen hand, middag ingår.
DAG 2 - Fågelskådning i fantastisk natur
Ni vaknar upp till en fantastisk utsikt över den omgivande naturen. Idag börjar ert äventyr i Costa Rica och under
förmiddagen beger ni er på fågelskådning. Inget annat land i världen har så många olika fågelarter på en så liten yta. Nästan
900 olika fågelarter har skådats i landet, främst på grund av den höga biologiska mångfalden. Vart man än går i Costa Rica
så ser man fåglar, stora som små; Kolibris, papegojor och de otroligt vackra motmot-fåglarna. Tillsammans med er guide
vandrar ni genom regnskogen full utav liv och mängder av växtarter. Efter lunch har ni en fri eftermiddag för egna
strövtåg.
Lunch och middag ingår.
DAG 3 - Tenorio nationalpark
Efter lunch åker ni vidare mot Tenorio nationalpark. Ni checkar in på er lodge som ligger mitt i den grönskande
regnskogen. Från lodgen har ni en spektakulär vy över vulkanen Tenorio. Under eftermiddagen kan ni utforska trakten på
egen hand. Det finns många trevliga promenader i närheten. Eller varför inte njuta av en bekymmersfri eftermiddag i en av
lodgens två bubbelpooler.
&nbsp;
Lunch ingår, middag på egen hand.
DAG 4 - Spektakulära Rio Celeste-fallet
Costa Rica har mängder av vattenfall och naturreservat att utforska och idag ska ni ge er ut på en privat vandring till ett av
Costa Ricas mest spektakulära vattenfall, det dånande Rio Celeste-fallet.
Rio Celeste eller ”den himmelska floden” ligger i hjärtat av den gröna regnskogen i Tenorio nationalpark och är en av Costa
Ricas mest fängslande naturtillgångar. Det antas att flodens magiska azurblå färg orsakas av mineraler i flodbäddarna i
kombination med reflekterat solljus. Ni kommer tillsammans med er guide att utforska den vackra naturen omkring samt
det unika djur- och växtlivet. Här kan ni skymta allt från färgsprakande pilgiftsgrodor och tukaner till de charmiga
sengångarna.
Lunch och middag på egen hand.
DAG 5 - Vulkaniska nationalparken Rincón de la Viejas
Er resa fortsätter till Rincón de la Viejas vulkaniska nationalpark, som ligger i den nordvästra delen av Costa Rica. Här
hittar ni ett annorlunda landskap som inkluderar bubblande lerpölar, varma källor och fumaroler, öppningar som släpper ut
svavelhaltig rök. Ni kommer att få bekanta er med den fascinerande naturen som domineras av den 1 895 meter höga
vulkanen med samma namn. Den har sammanlagt nio olika kratrar som är utspridda över området.
Lunch på egen hand, middag ingår.
DAG 6 - Linbana uppe bland trädkronorna
Idag väntar ett spännande äventyr. Ni ska få uppleva en häftig linbanetur (canopytour), där man far fram mellan olika
plattformar uppe bland trädkronorna. Väl på plats blir ni först välkomnade av era professionella och certifierade guider. Ni
får hjälp med att ta på utrustningen samt en kort genomgång av säkerhetsrutiner. Därefter är det dags att njuta av en
händelserik eftermiddag. Plattformarna är strategiskt placerade på olika höjder så att ni kan se regnskogen från olika håll
och vinklar samt ge er möjlighet att ta fulländade foton över det sagolika landskapet.

Lunch på egen hand, middag ingår.
DAG 7 - Nosaras fantastiska stränder
Ni lämnar Rincón de la Vieja och styra kosan mot Stillahavskusten och Nosaras stränder. Från hotellet har ni nära till inte
mindre än tre fantastiska stränder; Playa Nosara, Playa Guiones och Playa Pelada. Playa Guiones är den mest kända av dem
och anses vara en av landets bättre surfdestinationer, både för nybörjare och avancerade surfare. Det är även Costa Ricas
mecka för yogafantaster. Själva stranden är 6 km lång och väldigt vacker. När ni har checkat in på ert hotell har ni
eftermiddagen fri för egna aktiviteter.
Lunch och middag på egen hand.
DAG 8-10 Programfria dagar
Dessa dagar är programfria. Ni kan koppla av och njuta av sol, bad och härliga stränder. Det finns gott om aktiviteter för de
som inte vill spendera all sin tid på stranden. Varför inte ge sig ut på hästridning, vandring eller prova på surfing?
Lunch och middag på egen hand.
DAG 11 Huvudstaden San José
Efter några avkopplande dagar är det dags att börja bege sig hemåt. Ni får transfer till huvudstaden San José, där ni
spenderar er sista natt.
Lunch och middag på egen hand.
DAG 12 Påbörja hemresa
Utcheckning och transfer till flygplatsen i San José. Flyg hem till Sverige.
Lunch och middag på egen hand.
DAG 13 Ankomst Sverige
Ankomst till Sverige.
Lunch och middag på egen hand.

RESAN INKLUDERAR
Resans längd: 13 dagar
Hotell: Elva nätter med del i dubbelrum inkl. frukost på hotell av god standard
Engelsktalande guide: Fullständigt program: Inkl. samtliga entréavgifter
Måltider: Enligt program
Alla transporter: Enligt program, med privat chaufför

VIKTIG INFORMATION
Internationellt flyg ingår ej i grundpriset, men självklart hjälper vi gärna till att boka det om så önskas.
Flygpriset som anges ovan är endast en indikation, exakt pris för just din resa fås på förfrågan.
*Prisindikationen inkluderar flyg till och från San José.
Beroende på aktuella flygtider kan hemresan ordnas från Liberia för att minska transfertider.
Observera att vissa utflykter kan ske i mindre grupper för att minska naturpåverkan.
I priset ingår ej:
*Dricks till guider och chaufförer

