
I priset ingår:
• Transfer från Tamarindo till Liberia för minst 2 personer (tillägg för transfer till San Jose).
• 5 nätter på Hotel Tamarindo Diria poolside room. 
• Frukost samtliga dagar

I priset ingår ej: 
• Bagagehantering, dricks till lokala guider och chaufförer
• Utflykter bokade på plats
• Övriga måltider

Tillägg per person:
Uppgradering från poolside room till Ocean view, per person i delat dubbelrum: 1 750 kr 
Uppgradering från poolside room till Ocean view, per person i enkelrum: 3 400 kr

Kostnad för ombokning av flyg kan tillkomma. Flyg från Liberia-Skandinavien (flygplats som ligger 1,5 tim från Tamarindo) 
avgår varje tisdag, torsdag och lördag. Övriga dagar avgår flyg från San José som ligger 4,5 tim körtid från Tamarindo. Välj 
själv hur många dagar du vill förlänga på Tamarindo..

Avbeställningsskydd måste tecknas vid bokningstillfället.  Vi erbjuder ERV avbeställningsskydd som kostar 6,25 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 5 dagar är 289 kr per person.

Extra dagar i Tamarindo
Tamarindo Diria Beach Resort har ett vackert läge på Tamarindo Beach och erbjuder 3 utomhuspooler med utsikt över Stilla havet. 
Denna stora semesteranläggning har även 5 restauranger, 4 barer, ett spa och ett kasino. Diriá Restaurant erbjuder utsikt över 
havet och serverar en varierad buffé till både frukost och middag. Restaurangen Matapalo serverar på terrassen specialiteter från 
Costa Rica samt kött, fisk- och skaldjursrätter. Hotellet har även en pizzeria, en strandbar, en cocktaillounge och ett kafé. I närheten 
finns tennisbanor och som hotellgäst får du rabatt på Tamarindo Dirias golfbana som ligger 2 km bort. 

Prisuppgifter
Avresa Hemkomst Antal nätter Del i dubbelrum Enkelrum

3 dec 7 dec 5 5 385 kr 10 200 kr
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