Costa Rica

Costa Rica är ett exotiskt, behagligt och charmigt land att besöka. Här finns bland
annat tropisk skog som sträcker sig mellan kusterna och vid haven hittar vi härliga
stränder. Lägg därtill ett rikt djur och naturliv så blir Costa Rica till ett paradis för alla.

Fira nyår i Costa Rica
(Dagliga avgångar efter 26 december)
Dag 1

Ankomst San Jose i Costa Rica

Vid ankomst till flygplatsen
möts ni av vår guide som hjälper
er med transfer till ert hotell
Rincon de Valle där ni pustar ut
efter resan.

Dag 2

Playa Cahuita

Efter frukost hämtas ni för att
åka till Playa Cahuita där ni kan
njuta av en att bada och sola i
den härliga stranden samt en
guidad tur till Cahuita national
park. Ni bor på Hotell La Diosa

Dag 3

Puerto Viejo

Efter frukost ska ni vidare till den fantastiska
staden, Puerto Viejo. Efter att ni utforskat staden
kommer ni att åka på en tur där ni får träffa
ursprungsbefolkningen, Bribri, och se hur de
lever. Ni bor på Hotell La Diosa.

Dag 4 -6

Tortuguero

Efter frukost åker ni till Cano
Blanco för lunch på Restaurang
Caribbean dish. Därefter båt till
Hotel Pachira Lodge, Tortuguero
där ni ska tillbringa två nätter. Ni
Guidad tur till Sködpaddsmuseet
och en båttur runt river Canal.
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Dag 6-7

Arenal

Efter frukost reser till Arenal för
middag på Restaurant el Ciebo.
Sedan checkar ni in på Hotell
Montana de Fuego där ni
tillbringar två nätter. Ni får bl.a.
besöka den häftiga och
storslagna vulkanen samt varma
källor vid foten av vulkanen.

Dag 7 -9

Monteverde

Efter frukost åker ni på en ridtur
till La Fortunafallet. På kvällen
åker ni till Monteverde där ni får
tillbringa två nätter på Hotell
Heliconia. Ni kommer att besöka
den uppskattade Monteverde
Biological Reserv få uppleva
Canopy, hängbroar och ett besök
till fjärilshuset.

Dag 9 -14

Playa Ocotal/Guanacaste

Efter frukost ska ni ta er vidare
till Guanacaste där ni spenderar
två nätter på Hotell Casa Conde
del Mar. Här finns massor av
aktiviteter som ni kan välja bland
att göra. Som ett förslag skulle ni
kunna besöka Jaco Beach.

Dag 14

San Jose/Hemresan

Efter frukost tar ni er tillbaka till San Jose där ni stannar en natt på Hotell
Rincon del Valle.

Dag 15
Efter frukost tar vår agent med er till flygplatsen för avresa till Sverige.
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Pris exklusive flygbiljetter SEK 15500 per person

I priset ingår:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Del i dubbelrum på 3-4* hotell
Transfer tur- och retur till flygplatsen
Transfer tur- och retur till alla turer
Guidad tur till Bribri indianerna
Frukost, lunch och middag i Tortuguero
Frukostbuffé dagligen
Turer i Tortuguero
Entren till varma källorna i Arenal
Middag i Arenal
Ridtur, Fortunafallet
Guidad tur i Monteverde, inkl Canopy, hängbroar och fjärilsmuseet

Ingår inte:
•
•
•
•
•

Flygbiljetter tur& retur Sverige
Tjänster som inte är nämnda i detta dokument.
Måltider som inte är nämnda i detta dokument.
Dricks
Flygplatsskatt vid avresa
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