Costa Rica

Denna Costa Rica resa bjuder på fantastiska upplevelser utöver det vanliga! Under resan besöker ni bland annat djungeln vid Karibiska havet, vulkanen Arenal och Monteverdes regnskog. På ön Tortuguero upptäcker vi sköldpaddor och
krokodiler när vi åker båt längs floden. Ni kommer kunna göra mängder av valbara utflykter och se massor av djur och
natur under resans gång. Vad sägs till exempel om att besöka ett vulkaniskt spa där ni kan njuta i de olika tempererade,
mineraliska källorna som alla är uppvärmda av vulkanens inre, eller åka linbana mitt bland trädkronorna i regnskogen.

Dag 1 Ankomst San José			
Upphämtning på flygplatsen i San Jose och transfer till hotell Barcelo Palacio, 15
min från flygplatsen för en övernattning.
Hotell: Barcelo Palacia
Måltider: Dag 2 Tortuguero Nationalpark		
Nu börjar äventyret! Vi avreser tidigt för att ta oss till Tortuguero, en av Centralamerikas mest berömda nationalparker. Även bussresorna genom Costa Rica är
en upplevelse i sig och ni kommer att få se massor av olika naturtyper och fantastiska vyer när ni åker mellan de olika destinationerna under hela er resa. När
ni har kommit till hotellet som ligger på en ö mitt i nationalparkens floddelta och
installerat er så kommer ni åka på den första inkluderade utflykten och besöka
den lilla byn Tortuguero som satsar på turism med naturvårdsinriktning, vilket
präglar hela Costa Rica. Av landets yta är en fjärdedel naturreservat. I Tortuguero
upptäcker vi djungeln både till fots och med båt för att se fåglar, sköldpaddor
och krokodiler. Här finns ett naturreservat och en anläggning för att värna om
sköldpaddor.
Hotell: Pachira Lodge
Måltider: Frukost, lunch, middag

RESFAKTA
Avresa:
Varje vecka
Antal dagar:
8
Höjdpunkter:

Dag 3 Tortuguero nationalpark
Denna dag kommer ni få göra ytterligare två utflykter och kunna få se mängder med djur och natur. Den första utflykten är en flodbåtstur genom floddeltat
där ni kommer att kunna se bland annat sköldpaddor och krokodiler. Efter lunch
avslutar vi denna spännande dag med en vandring i djungeln runt om hotellet.
Här får ni en annan bild av den mäktiga naturen i Tortuguero. Vi kommer att
se färggranna fjärilar, några av de över 500 fågelarter som finns här och kanske
www.thabelatravel.com - E-post: info@thabelatravel.com
Telefon: 08 - 544 000 08 - Adress: Centralvägen 32, 183 57 Täby

Tortuguero nationalpark,
vulkanen Arenal, Monteverdes
regnskog, heta källor, Karibiska
havet.
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till och med sköldpaddor. Här finner vi dessutom över 2 000 arter av växtlighet.
Hotell: Pachira Lodge
Måltider: Frukost, lunch, middag
Dag 4 Vulkanen Arenal		
Efter frukost sätter vi oss på bussen och åker vidare genom ett underbart landskap
till Fortuna. Vi njuter av en vacker utsikt över vulkanen Arenal som är välkänd eftersom den alltsedan 1968 har haft kontinuerliga utbrott. Toppen är ofta täckt av moln,
men ibland ser man lava tränga fram. Väl framme vid hotellet Montereal så har ni
eftermiddagen fri att ströva omkring i den underbara tropiska trädgården eller utforska den lilla byn La Fortuna.
Hotell: Hotel Montereal
Måltider: Frukost
Dag 5 Arenal med utflykter				
Denna dag är full av möjligheter och ni kan välja bland massor av utflykter som att
besöka det magnifika vattenfallet i La Fortuna, ta en guidad tur runt vulkanen, eller
bada i de heta källor som är uppvärmda av vulkanen. Vi kan starkt rekommendera
er att boka en heldagsutflykt runt vulkanen Arenal. Vi spanar framförallt efter apor
och fåglar. Har vi tur kan vi skåda quetzalen, en fågel som spelade stor roll i den
precolumbianska kulturen. Apor, jaguarer, tapirer, bergspumor och oceloter hör till
skogens spännande djurvärld.
Hotell: Hotel Montereal
Måltider: Frukost
Dag 6 Monteverdes regnskog				
Efter frukost beger ni er till Monteverdes molnregnskog. Väl framme så kommer ni att
få njuta av en otrolig natur, Monteverde har över 2500 olika arter av växter varav 490
är orkidéer. Här är det inte ovanligt att få se mängder med fåglar, bland annat Kolibris
och Tokaner. Vi bor i den lilla byn Santa Elena som erbjuder bra restauranger och
några små barer. Från staden har man utsikt över Monteverdes regnskog och vänder
man sig om ser man ända ner till Stilla havet och Nicoyabukten. Solnedgångarna här
är magiska när man blickar ut över dalgångarna ner mot havet.
Hotell: Hotel Monteverde
Måltider: Frukost
Dag 7 Utflykter i Monteverde				
Idag har ni chansen att bland annat prova på en av landets längsta canopy, eller linbana som vi säger i Sverige. Den här linbanan är byggd bland trädtopparna över dalgångarna mitt i Monteverdes regnskog, den längsta linan är cirka 700m lång. Man kan
även beskåda naturen genom att ta en guidad tur på hängbroar genom regnskogen.
Ni kan göra flera olika utflykter men vi rekommenderar att ni bokar en heldagsutflykt.
Hotell: Hotel Monteverde
Måltider: Frukost
Dag 8 Hemresa 			
Transfer från Monteverde till San Jose Aiport för resa tillbaka till Skandinavien,
eller fortsätta resan på någon av våra tilläggsresor till en badort, eller besök ett till
land på denna resa, Guatemala.
Hotell: Måltider: Frukost
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Prisuppgifter
Avresa

Antal dagar

Del i dubbelrum

Enkelrum

Varje vecka

8

14 450 kr

18 200 kr

Avresa från San José varje lördag. Det finns alltså fler avresor än de som angivits i prislistan. Vänligen kontakta Thabela
Travel för mer information.
I priset ingår:
•
Transporter, inträden, måltider och utflykter enligt resebeskrivningen
•
7 nätter på 3-5* hotell
•
Engelsktalande guide
I priset ingår ej:
•
Dryck
•
Dricks
•
Utflykter bokade på plats
•
Flyg, flygskatter och eventuella visumavgifter
Klimatkompensera din resa. De flesta väljer 150 kr eller 250 kr. Det går även att välja ett högre belopp. Läs mer www.thabelatravel.com/klimatkompensation
Avbeställningsskydd måste tecknas vid bokningstillfället. Vi erbjuder ERV avbeställningsskydd som kostar 6 procent av
försäkrat belopp.
Reseförsäkring kan tecknas samtidigt som resan. Vi erbjuder ERV Reseförsäkring PLUS med tillval Bagageskydd som är ett
komplement till reseskyddet i hemförsäkringen. Pris för 8 dagar är 388 kr per person.
Priset är baserat på minst två betalande resenärer med en engelsktalande guide och kan komma att samköras med andra
internationella resenärer.
Vi reserverar oss för eventuella hotellbyten, till hotell med lika standard.
Vänligen, ta del av de särskilda och allmänna resevillkoren innan du bokar resan. Thabela Travel betalar en statlig resegaranti
till kammarkollegiet, vilket innebär att våra resenärer aldrig kan bli strandsatta.
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Utflykter
Äventyrsdag i Monteverdes regnskog
Under er vistelse i Monteverde så kan ni göra en härlig heldag med fyra olika upplevelser i en. Ni börjar dagen med att gå in i regnskogen där man matar kolibris med sockervatten i en liten glänta. Här behöver ni bara sitta och titta på dessa underbara fåglar
som otroligt snabbt flyger runt omkring er. I Monteverde finns det 14 olika arter av
kolibris och här kan man se dem alla. De minsta är inte större än några centimeter och
de största blir ca 15 cm långa, alla i olika vackra färger. Sedan fortsätter förmiddagen
med en hike genom molnregnskogens häftiga natur och här korsar ni dalgångarna på
stabila hängbroar och får då även se naturen uppifrån. Monteverde har 2500 olika växter och träd som er guide berättar om under er tur. Om ni har lite tur så kan ni även få
se världens vackraste fågel, Quetzal som bara finns på ett fåtal platser i världen och där
ibland Monteverdes regnskog. Efter en stärkande lunch som även den ingår i paketet
så är det dags för ett besök i Centralamerikas största fjärilsträdgård på hela 2 700 m2.
Här finns det beroende på årstid mellan 15-50 olika fjärilssorter samt deras puppor och
kokonger. Där ibland den stora och vackra Blå Morpho fjärilen. Sen så är det dags för
det alla väntat på, linbana eller Canopy som man kallar det här. Detta är en underbart
rolig och häftig upplevelse för alla åldrar. Man börjar med att ta på sig en bergsklättringsutrustning så man sitter säkert fast i kablarna när man åker. Sedan är det bara att
hoppa på linbana mellan plattformarna uppsatta i trädkronorna i regnskogen. Detta
är en av de längsta banorna i landet med sina 15 kablar (linor) och 18 plattformar. Alla
kan åka canopy gammal som ung. Det går även att ta bort Canopyn från detta paket.
Pris: 1 200 kr per person exklusive linbana. Inklusive linbana 1 700 kr per person.
Äventyrsdag runt vulkanen Arenal		
Denna heldag med äventyr börjar med att ni tar en ridtur (ingen tidigare ridkunskaper
krävs och det går även att åka bil om man vill) från hotellet till det 72 meter höga vattenfallet La Fortuna. Här kan ni bada i lagunen eller bara njuta av denna otroligt vackra
dalgång och vattenfallet som förgyller den. När ni är färdiga så rider ni i sakta mak
tillbaka ner mot hotellet medan ni tittar upp mot vulkanen som tornar upp sig framför
er. Här har ni nu ca två timmar på er att vila och äta lunch innan ni åker vidare på eftermiddagens äventyr. Efter lunch så är det dags att åka till vulkanens fot där ni kommer
att få en guidad tur genom naturen runt vulkanen och även gå upp på den stelnade
lavan som tidigare kom från vulkanen. Sedan åker ni vidare till ett vulkaniskt spa där ni
bara kan njuta i de olika tempererade, mineraliska källorna som alla är uppvärmda av
vulkanens inre. När ni har badat klart så äter ni en inkluderad middag på spat innan ni
beger er hem till hotellet. Under hela er dag så kommer ni att åka runt vulkanen på de
olika aktiviteterna för att få bästa sikt upp mot toppen. Har ni klart väder kommer ni se
röken stiga upp ur kratern. OBS! Allt ni kommer göra under dagen är på säkert avstånd
från vulkanens krater.
Pris: 1 200 kr per person exklusive vattenfallet La Fortuna. Inklusive vattenfallet
2000 kr per person.
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