RESEFÖRSLAG COSTA RICA

Dag 1
Avresa från Skandinavien med valt flygbolag. För att flyga till Costa Rica måste man byta flyg en gång
på vägen och detta görs med fördel i Europa. Under sen eftermiddag/kväll landar ni i landets
huvudstad San José. Er guide/chaufför möter er vid ankomst och kör er till valt hotell för incheckning.

Dag 2
Efter frukost är det dags att resa vidare i landet. Resan går från huvudstaden till de bördiga
sluttningarna kring staden La Fortuna, vid foten av vulkanen Arenal. I detta området finns mycket
termisk aktivitet och ett bad i varma källor är ett måste. Eftermiddagen fri för egna aktiviteter i den
lilla staden La Fortuna och dess natursköna omgivningar.

Dag 3
Idag blir ni hämtade med minibuss och målet är en vandring bland trädtopparna på Arenals hängande
broar, tillsammans med naturguider. Kolibrier, sengångare, vrålapor och vackra fjärilar syns ofta längs
vägen. För den mer äventyrlige finns möjlighet att prova ziplines istället för broarna. Under
eftermiddagen går bussen tillbaka till hotellet och ni har resterande av dagen ledig för att kunna njuta
av bad i varma källor, innan ni äter middag i trevlig miljö. Vill ni hellre göra en vandring eller paddla
kanot, finns det möjlighet till detta i området.

Dag 4
Färden går vidare mot regnskogen i Monteverde. Efter frukost blir ni hämtade och resan går med båt
över den vackra Arenalsjön. Väl framme i Monteverdes molnregnskog, besöker ni en kaffeplantage för
att se hur kaffet odlas, skördas och rostas. Efter turen ingår det självklart en ordentlig provsmakning av
kaffet innan det är dags att återvända till den bekväma lodgen.

Dag 5
Monteverde är en unik molnregnskog som utgör hemvist för mer än 2 500 växtarter och över 400
fågelarter. Denna vackra regnskog har dessutom världens störstas koncentration av orkidéer och är
även hem för kolibrier och tukaner. En vandringstur med en kunnig guide genom flora och fauna är
att rekommendera.
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Dag 6
Utcheckning och vidare färd mot Stillahavskusten. Målet är Tamarindo eller Playa Hermosa längs
Guanacastekusten. Här finns många olika orter att bo i och aktiviteterna är många.

Dag 7
Tamarindobukten är känd för sina strömmar och lockar många surfare. Här är ett stort folkliv och
möjligheterna till olika aktiviteter är stora. Varför inte prova att paddla kajak, snorkla eller dyka. Man
kan även hyra bil en eller två dagar och utforska de mysiga byarna och stränderna längs kusten.

Dag 8
Transfern går tillbaka mot San José om ni vill flyga hemåt under kvällen.
Annars kan ni åka vidare söderut mot Manuel Antonio eller till Puerto Jiminez, där ni kan utforska
regnskog och stränder ytterligare.
Ett annat alternativ är att åka över till Karibiska sidan och besöka området runt Tortuguero och Puerto
Limón. Ni kan förstås även börja resan på Karibiska sidan om så önskas.

Dag 9
Ankomst Skandinavien.
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