Costa Rica – kust till kust - 12 dagar!
Denna resa tar er med till både stilla havet och Karibien. Vi börjar i huvudstaden San Jose för att
sedan beskåda de berömda kanalerna vid Tortugueros.
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Costa Rica – kust till kust - 12 dagar!

Under denna 12 dagars resa upplever du vackra stränder vid Karibien och stilla havet. Du beskådar Tortugueros kanaler och utforskar området runt Arenal vulkanen. Från öst till väst finns här
några av de bästa upplevelserna i Costa Rica.
Denna resa tar er med till både stilla havet och Karibien. Vi börjar i huvudstaden San Jose för att
sedan beskåda de berömda kanalerna vid Tortugueros.
Efter en avkopplande tur till karibiska stränderna med dess härliga kultur kommer vi till Arenal
området. Här finns vackra vattenfall, varma källor och mängder med aktiviteter så som canopy
walkways.
Resan tar oss sedan med till natursköna Manuel Antonio på stilla havskusten. Här kan vi koppla
av vid vackra ständer eller utforska den närliggande nationalparken. Vi återvänder till San Jose för
en sista kväll innan hemresa.
Önskar man förlänga sin resa kan man stanna fler dagar i Manuel Antonio eller vid någon av de
andra stränderna längst landets långa kust. Kontakta oss för förslag.
Dag 1 – Ankomst San Jose.
Vid ankomsten till Costa Ricas huvudstad möts du upp
av vår personal och får transfer till ditt hotell. Kvällen är
fri för att på egen hand uppleva San Jose.
Dag 2 – San Jose till Toruguero.
Idag förflyttar vi oss från San Jose till Tortuguero. Resan tar ca 6 timmar och vi färdas genom den magnifika
Braulio Carrillo National Park med en frukostrast på vägen. När vi kommer fram till båthamnen går vi ombord
på vår båt och åker ca en och en halv timme genom
Tortugueros berömda kanaler fram till vårt hotell. Efter
lunchen går vi en rundtur i den färgglada byn Tortuguero. Middag ingår.
Dag 3 - Tortuguero till Puerto Viejo/Cahuita
Tidig morgon tar vi båten tillbaka genom kanalerna till
Cano Blanco. Vi fortsätter sedan med bil/buss till staden
Siquirres där vi hämtar en picknick lunch som vi tar
med oss på färden mot den södra karibiska kusten. Vid
ankomsten checkar vi in på vårt hotell. Du bor antingen
i Puerto Viejo eller Cahuita beroende på om du väljer
comfort eller standard boende.
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Dag 4 - Puerto Viejo/Cahuita
Costa Ricas södra karibiska kust har många influenser
av afro karibiska kulturen. Här finns också ett av landets
bästa kustområden. Dagen är fri att spendera på egen
hand.
Passa på att besöka Cahuitas National Park, eller utforska korallreven och dess vackra marina liv. Missa heller
inte att avnjuta en typisk karibisk lunch eller middag.
Dag 5 - Puerto Viejo/Cahuita till Arenal
Idag fortsätter vår färd till det vackra området runt Arenal
vulkanen, ca 5 timmars resa. På vår väg norrut passerar
vi många agrikulturella zoner och boskapsrancher innan
vi kommer fram till La Fortuna. Vi checkar in på vårt hotell varifrån man har en fin utsikt över den ännu aktiva
vulkanen. Resten av dagen är fri att på egen hand utforska La Fortuna.
Dag 6 - Arenal.
Idag skall vi vara med om en av Arenal områdets klassiska turer. En vandringstur runt vulkanen som avslutas
med ett besök till de berömda varma källorna.
På väg från hotellet får vi information om vulkanen och
området av vår guide. När vi kommer fram till vandringsledens början gör vi ett kort stopp för toalettbesök samt
att fylla på med vatten och solkräm! Vi ger oss sedan
ut på den ca 2-3 timmars vandringsleden som tar oss
genom ett vackert och omväxlande område med mycket
lokal fauna. Vi passerar utsiktsplatsen och vandrar över
stelnad lava!
Efter vandringsturen kör vi sedan ca 15 minuter till de
varma källorna där vi kopplar av i poolerna. Detta är ett
skönt sätt att koppla av efter dagens tur. Vi äter middag
i detta vackra paradis innan vi får transfer tillbaka till vårt
hotell.
Dag 7 - Arenal
Dagen är fri att spendera på egen hand. För den som
önskar kan man boka någon av de många tilläggs aktiviteter som är tillgängliga i området. Så som: ridtur till
vattenfallen, vandringstur till vattenfallen, flodsafari, canopytur med ziplines, vandra på broar bland trädkronor
kallade sky walk, åka linbana bland trädkronorna (sky
tram) eller besöka en gård och lära sig hur man skördar
områdets frukter och grödor.
Dag 8 - Arenal till Manuel Antonio
Idag får vi transfer från Arenal till stilla havskusten och
Manuel Antonio. Turen tar ca 4 och en halv timme och
vi har underbar utsikt över sjön under vår väg. Vi stannar vid den berömda Tarcoles River Bridge varifrån man
med lite tur kan få se stora krokodiler. Innan vi kommer
fram till Manuel Antonio passerar vi igenom ett område
med många ris och palm olja plantage. Vi checkar in på
vårt hotell. Resten av dagen är fri att spendera på egen
hand.
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Dag 9 - Manuel Antonio
Dagen är fri för att njuta av stranden och havet. För
dem som önskar kan man ta en tur till den närliggande nationalparken. Här kan man vandra i snåren, rida,
vara med om en forsränning eller ta en canopy tur. För
den som önskar njuta av havet finns en solnedgångskryssning där man med tur kan få se delfiner eller
valar!
Dag 10 - Manuel Antonio till San Jose
På eftermiddagen får vi transfer till San Jose. Tar ca
4 timmar.
Kvällen är fri att spendera på egen hand.
Dag 11 - Hemresa
I god tid inför er hemresa får ni transfer till flygplatsen.
Ankomst Skandinavien nästföljande dag.
Dag 11 - Ankomst Skandinavien.
För den som önskar kan man lägga till extra hotellnätter vid Manuel Antonio eller vid någon annan närliggande strand så som Jaco eller Tamarindo.

Pris från:

• Per person del i dubbelrum standard boende: 23 500 kr
• Per person del i dubbelrum comfort boende: 30 600 kr
•
•
•
•

Efter en preliminärbokning har ni 7 dagars ångerrätt.
Därefter behöver vi få in en handpenning på 3500 kr.
Vi reserverar oss för valuta förändringar och höjda flygskatter. Om ni väljer att betala hela
summan för resan efter 7 dagar kommer inte priset att påverkas av ovanstående.

					

Detta ingår:

Personal
Engelsktalande guider. Lokala professionella buss- och båtförare.
Boende
Om något av nedan hotell ej är tillgängliga vid res tillfället bokar vi ett annat hotell i
likvärdig standard.
Standard hotell:
2 nätter i San Jose på Wyndham Garden Escazú.
1 natt i Tortuguero på Mawamba Lodge
2 nätter i Caribe på Cariblue (superior rum)
3 nätter i Arenal på Montaña de Fuego
2 nätter i Manuel Antonio på Costa Verde
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Comfort hotell:
• 2 nätter i San Jose på Costa Rica Marriott
• 1 natt i Tortuguero på Manatus Lodge
• 2 nätter i Caribe på Le Cameleon
• 3 nätter i Arenal på Arenal Kioro Suites & Spa
• 2 nätter i Manuel Antonio på Parador Ocean Resort & Spa
Lokala turer och aktiviteter:
• Vandringstur i byn Tortuguero
• Båtutflykt på Tortugueros kanaler
• Arenal hike och Tabacons varma källor med middag i delad service
Internationell och lokal transport:
• Internationellt flyg från Skandinavien till San Jose och retur.
• Transfer mellan flygplats och hotell i San Jose.
• Marktransport och båttransfer mellan San Jose och Tortuguero/Tortuguero och Guapiles
• Transfer från Guápiles till Puerto Viejo of Limón eller Cahuita, transfer till Arenal,
transfer till Manuel Antonio samt transfer till San Jose.
Måltider: Obs: Om du är vegetarian, har någon allergi eller andra speciella önskemål på maten vänligen meddela detta vid bokningstillfället.
• Frukost ingår på alla boenden.
• Lunch och middag ingår i Tortuguero
• Middag ingår vid varma källorna i Arenal
Andra tjänster:
• Meet & greet (ankomst) service och bagage hantering på Juan Santamaria International Airport.
• Service skatt ingår på utflykter, måltider och lokal transport.
Kammarkollegiet:
• Resegaranti fastställd hos Svenska Kammarkollegiet

Detta ingår ej:
• Reseförsäkring- en bra policy som täcker alla aktiviteter samt vid eventuella medicinska nödfall rekommenderas starkt och borde anses som en prioritet!
• Måltider och aktivieter som inte nämns i programmet.
• Alkoholhaltiga drycker.
• Ev lokala flygplatsskatter.
• Dricks.
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Kläder:

Costa Rica är ett informellt och avslappnat land. Formell klädsel används endast i San
Jose samt vid speciella tillfällen (bröllop, födelsedag etc) Vi rekommenderar att man har
med en varm tröja till höglandsområdet och lätta bekväma byxor, skjortor, shorts eller jeans
för låglandsområdet. Glöm inte att packa sol hatt, keps, solkräm och solglasögon till stranden. Till regnskogsområdet och nationalparkerna behövs vandringsskor, en lite ryggsäck,
vattenflaska, ficklampa, ev liten fickkniv, myggmedel, regnkläder och kikare.

Saker som är bra att ha med sig:
• Bra vandrings skor.
• Bekväma kläder lämpade för både kallt och varmt klimat.
• Vind och vattentät jacka (Gore-Tex är bra)
• Vatten flaskor /Vatten renings tabletter
• Kamera (vattensäkert fodral är användbart)
• Extra kamerabatterier
• Pengar till egna utgifter – Dollars är lättväxlade, det finns bankomater i större städer.
• säkert sätt att ha med sig pengar.
• En fotokopia av ditt pass och resehandlingar
• En kopia av din reseförsäkring.
• Myggmedel (DEET är bra)
• Solkräm, Solglasögon, Solhatt
• Ficklampa med extra batterier.
• Baddräkt
• Kikare (bra för att titta på djurliv)
• En liten första hjälpen låda.
Kort fakta om Costa Rica.

När man pratar om naturen har Costa Rica allt. Här finns ett av jordens mest mångfaldiga
ekosystem samt ett imponerande djurliv!
Landet Costa Rica är 51.000 km2 stort och ligger i Central Amerika emellan länderna Nicaragua och Panama. Landet gränsar både till Atlanten och Stilla Havet och har många vackra stränder där man kan koppla av. Man kan även utöva många äventyrssporter i många
strandområden.
Landet har många skogsområden och national parker och här finns flera aktiva vulkaner så
som den berömda Arenal, Irazú, Rincón de la Vieja, och Poás. Landets högsta berg heter
Cerro Chirripó och sträcker sig 3.820 meter över havet.
Då det finns många floder och vattendrag i landet är det attraktivt för folk som gärna färdas
i kajak eller gillar forsränning!

Machete Tours Kontakt/emergency phone number.
•
•
•
•
•
•
•

Örebro 0760 142 111 alt 0723 121 000
Malmö: 0760 461 860
Cusco office phone: +51 84 224829
24 Hour emergency numbers:
+51 84 984226912 (Cusco)
46 760461860 (Sweden)
resor@machetetours.se
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“We believe that love and understanding for nature comes through living amidst it”
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