
Tilläggsresa Tamarindo
Förutom den vackra stranden erbjuder Tamarindo en upplevelse för alla. Det 
är Costa Ricas största badort och här hittar ni ett stort utbud av både inhem-
ska och internationella restauranger, och stranden kantas av olika strand-
barer. Varje dag kan ni sitta på stranden eller på någon av de mysiga bar-
erna med en drink i handen och titta på solen när den går ner i Stillahavet.

Dag 1 - 3  Sol och bad
För er som önskar så är inte äventyret slut än! Från Monteverde har ni möjlig-
het att åka till Tamarindos vita Stillahavsstränder för sol, bad och mer aktiviteter 
om ni önskar. Här kan ni njuta av solen på antingen den långa stranden eller ligga 
vid hotellets poolområde. Detta är en perfekt avslutning på er resa! Om ni har mer 
äventyrslust i er så kan ni åka på en Sunset Cruise, en halvdags katamaranseg-
ling på Stilla havet där ni kan snorkla och med lite tur se både delfiner och knö-
lval. Ni kan även sportfiska och surfa. Tamarindo Diria är ett av de största hotellen 
i Tamarindo och läget är oslagbart då det ligger direkt på stranden och mitt i byn.
Vi bor på Hotel Tamarindo Diria som erbjuder 4 pooler, 6 restauranger, 5 barer och 
mängder med aktiviteter! Framför hotellet ligger den vackra stranden och på baksidan 
ligger den mysiga byn, läget är oslagbart för några avslappnande sista dagar. Tamarin-
do har mängder av restauranger, butiker, surfshopar, barer och allt man behöver under 
sin semester.
Hotell: Hotel Tamarindo Diria
Måltider: Frukost 

Dag 4  Hemresa   
Det är dags att lämna Costa Rica för denna gång. Vi blir upphämtade på hotellet för 
transfer till flygplatsen. Att väskan är lite tyngre än när ni ankom har med störst san-
nolikhet att göra med alla minnen ni har packat med er.
Måltider: Frukost 

   Prisuppgifter

Avresa varje vecka beroende på tillgänglighet. Vänligen kontakta Thabela Travel för mer 
information.

*Priset gäller lågsäsong, vänligen kontakta Thabela Travel för mer information.

I priset ingår:
• Transporter, inträden, måltider enligt resebeskrivningen
• 3 nätter på 4* hotell

I priset ingår ej:
• Flyg, flygskatter och eventuella visumavgifter
• Utflykter bokade på plats
• Dricks
• Dryck

Ett flygtillägg kan tillkomma beroende på var original-resan slutar/ börjar, vänligen kontak-
ta Thabela Travel för mer information.

Observera att inga bokningar är gjorda i nuläget, tillgänglighet kan därför inte garanteras.

Priset är baserat på minst två betalande resenärer med en engelsktalande guide och kan komma 
att samköras med andra internationella resenärer.
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4 4 500 kr* 7 250 kr*


