
Tilläggsresa Manuel Antonio
Koppla av och känn dig som ett med naturen i detta lilla paradis. Den mysiga 
byn Manuel Antonio ligger belägen i en grön och lummig dal som avslutas på den 
vackra stranden strax intill Manuel Antonios Nationalpark. Under dessa dagar 
bor vi på Karahea beach hotel där du lever som i en oas. 

Dag 1 - 3  Strandliv och Regnskog
Vi bor på Karahe beach hotel som ligger alldeles intill stranden i Manuel Antonio. Na-
tionalparken ligger vid Costa Ricas stillahavs kust. Här kommer vi nära inpå naturen 
och njuter av den vackra stranden och den grönskande regnskogen. Vi utforskar natio-
nalparken där vi upplever flera olika arter av tropiska blommor, växter och ett härligt 
djurliv fyllt av hundratals färgglada fåglar, apor, sengångare och chapuchin apor med 
sina vita ansikten. I nationalparken har du gott om vandringsleder som slingrar sig 
längs kusten uppför bergen. Njut av det fina vattnet, snorkla och ta en titt på havets 
underverk, havssköldpaddorna. Det finns gott om aktiviteter att göra i denna magiska 
nationalpark. Segla med en katamaran i solnedgången, se delfiner och upptäck kustlin-
jen. Du har även chansen att upleva valar under valsäsongen. För den som har lust för 
fiske kan man åka med en fiskebåt ut och håva upp dagens fångst, eller åk på en zipli-
netur genom Manuel Antonios regnskog. Njut av en traditionell lunch i Costa Rica med 
utsikt över det vattenfall vars flod du färdas längs med när du testar på rafting. Utforska 
den idylliska djungeln,  floden och vattenfallen på hästryggen, rid på stranden genom 
solnedgången. Eller njut av en kajaktur ute på det stilla vattnet.
Hotell: Karahe Beach Hotel
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.

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