Familjeresa Costa Rica
11 DAGAR : San José - Arenal - Monteverde - Potrero
Upplev Costa Rica på egen hand, med datum som passar dig.
På denna resa får ni uppleva natursköna och färgrika Costa Rica. Landet som erbjuder allt från fantastisk natur,
vilda djur, kaffe i världsklass och drömlika stränder. Ni landar i den livfulla huvudstaden San José innan ni beger
er vidare mot det storslagna vulkanområdet Arenal där ni badar i varma källor och promenerar längs vulkanens
slutningar. Costa Rica är känt som en föregångare inom ekoturismen och hela 5% av världens biologiska
mångfald ryms inom landets gränser. På ert nästa stopp får ni uppleva den praktfulla naturen på nära håll genom
vandringar i Monteverdes fantastiska molnskog. Resan avslutas på västkusten, i provinsen Guanacaste, där ni
avnjuter några dagars sol och bad på en av landets många vackra stränder.
QUIZ: Vad kan du om Costa Rica?

PROGRAM
DAG 1 - Ankomst San José
Avresa från Sverige. Måltider och dryck serveras ombord. Vid ankomst till San José möts ni på flygplatsen och får transfer
till ert hotell. Resten av dagen är programfri. Vila på ert hotell eller ta en promenad runt staden.

Lunch och middag på egen hand.
DAG 2 - Mäktiga vulkanen Arenal
Idag lämnar ni huvudstaden och beger er mot Arenal. Det är dags att börja utforska det fantastiska landet Costa Rica. På
vägen stannar ni till vid La Paz Waterfall Gardens och går på en guidad tur. Naturparken kombinerar Costa Ricas biologiska
mångfald med ett fantastiskt landskap och erbjuder bland annat en fjärilsträdgård, orkidéutställning, fågelhus samt fem
spektakulära vattenfall.
På eftermiddagen ankommer ni till vulkanen Arenal och dess natursköna omgivningar. Den mäktiga vulkanen med sina
1657 meter var den mest aktiva i hela Costa Rica med nästan dagliga utbrott fram till 2010. Nuförtiden håller den sig lugn,
så ni kan sova tryggt. Efter att ni checkat in på ert hotell, har ni resten av dagen fri för egna strövtåg eller kanske ett dopp i
hotellets egna varma källor, varifrån ni även har en fantastisk utsikt över vulkanen om vädret tillåter.
Lunch ingår, middag på egen hand.
DAG 3 - Sengångare i Arenals nationalpark
Dagen ägnas åt att utforska området i Arenals nationalpark. Under förmiddagen väntar en spännande tur där ni,
tillsammans med en naturguide, observerar sengångare i deras naturliga miljö. Dessa fascinerade djur som vi fortfarande
inte vet särskilt mycket om, lever uppe i trädtopparna där de spenderar större delen av sitt liv med att äta och sova. Ni
promenerar bland den frodiga vegetationen i regnskogen medan guiden berättar intressant fakta om sengångarna samt de
olika fågelarter och tropiska växtarter som finns i området. Under er vandring spanar ni även efter andra exotiska djur som
apor, grodor och leguaner.
Eftermiddagen är fri för egna aktiviteter. På kvällen kommer ni att göra en utflykt till regnskogen för att se nattaktiva
djur. Där får ni möjlighet att se diverse insekter, groddjur kräldjur samt fåglar. Efteråt bjuds ni på äkta costaricansk middag.
Lunch på egen hand, middag ingår.
DAG 4 - Programfri dag
I dag har ni en programfri dag och kan välja mellan att koppla av vid poolen eller göra ytterligare utforskningar i
nationalparken. Hotellet erbjuder även utflykter som kan bokas och betalas på plats.
Lunch och middag på egen hand.
DAG 5 - Vackra Arenalsjön
Efter frukost tar ni båten över den vackra Arenalsjön till Costa Ricas mest berömda ekoturismdestination, Monteverde.
De ”gröna bergen” Monteverde, anses vara en av Costa Ricas mest magiska platser. Här finns orörd molnregnskog, en rik
flora och fauna och den friskaste luften ni kan tänka er. Efter ankomsten i Monteverde och ert hotell har ni resten av dagen
till ert eget förfogande.
Lunch och middag på egen hand.
DAG 6 - Monteverdes molnregnskog
I dag väntar en spännande tur till Monteverdes regnskog. Det är en så kallad molnregnskog då den ligger mer än 1400
meter över havet och molnen ligger tätt mitt bland träden. Tack vare sin höga luftfuktighet ligger den ofta insvept i en
vacker dimma och med vindar från både Stilla havet och Atlanten utgör Monteverde den mest artrika molnregnskogen i
hela Costa Rica. Det finns över 500 fågelarter, inklusive den majestätiska quetzalen, 120 arter av reptiler och amfibier och
mer än 3000 växter, bland dem den högsta mångfalden av orkidéer i världen. Costa Ricas regnskogar består av några av
världens mest komplexa ekosystem och under våra vandringar får ni möjlighet att ta del av dessa. Eftermiddagen är

programfri för egna aktiviteter.
Lunch och middag på egen hand.
DAG 7 - Playa Potreros stränder
Ni lämnar regnskogen i Monteverde och åker vidare till Stillahavskusten och Playa Potreros stränder. När ni har checkat in
på ert hotell har ni eftermiddagen fri för egna aktiviteter.
Lunch och middag på egen hand.
DAG 8-9 Programfria dagar
Dessa dagar är programfria men det finns gott om aktivitetsmöjligheter för de som inte vill spendera all sin tid på stranden.
Varför inte ge sig ut på hästridning, fågelskådning, vandring eller surfing?
Lunch och middag på egen hand.
DAG 10 Påbörja hemresa
Utcheckning och transfer till flygplatsen i Liberia. Flyg hem till Sverige.

DAG 11 Ankomst Sverige

RESAN INKLUDERAR
Resans längd: 11 dagar
Hotell: Nio nätter med del i dubbelrum/familjerum inkl. frukost på hotell av god standard
Engelsktalande guide: Fullständigt program: Inklusive entréavgifter med engelsktalande guide
Måltider: Enligt program
Alla transporter: Enligt program med egen 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 San José och retur från Liberia.
Observera att vissa utflykter kan ske i mindre grupper för att minska naturpåverkan.
I priset ingår ej:
&#8211; Dricks till guider och chaufförer

