Costa Rica - det tropiska paradiset i
Centralamerika 7.3 - 23.3.2013
Den absoluta drömresan för älskare av natur och fåglar.
Costa Rica är ett av Centralamerikas minsta länder och ligger
mellan Panama i söder och Nicaragua i norr. När Columbus 1502
upptäckte Costa Rica hittade han inga rikedomar men väl en unik
regnskog och djurvärld som man i Costa Rica idag jobbar hårt med
att bevara. Över 28 % av landet är idag skyddat i nationalparker och
reservat som rymmer mer än 5 % av världens alla djur och
växtarter, dvs. nästan en miljon växter, 850 fågelarter, 200 olika
däggdjursarter, över en miljon olika insektsarter. Costa Rica kan
även erbjuda fantastiska paradisstränder, vackra berg och aktiva vulkaner. Costa Rica har ca 4
miljoner invånare och största delen härstammar från spanjorer, ca 3 % är svarta costaricaner. Folket
här är mycket vänligt. Förut levde Costa Rica på kaffet och bananerna men nu är turismen och
elektronikindustrin viktigare. Bananplantager ner mot den s.k Chiquitakusten på den karibiska sidan
ligger tätt. Det är alltså bland annat här som bananerna hemma hos oss har sitt ursprung. Följ med
på en aktiv och upplevelserik resa till det natursköna landet! Costa
Rica hör till ett av de tryggaste länderna i Central- och Sydamerika.

Resefakta:
1) Torsdag 7/3
Helsingfors - Madrid. Avresa kl 17.00 med Finnairs direkt flyg till
Madrid dit vi ankommer 20.00. Övernattning på hotell nära
flygfältet.
2) Fredag 8/3
Frukost på hotellet. Avfärd från Madrid med Iberias direktflyg kl.
12.05 till San José i Costa Rica. Vi anländer på eftermiddagen
samma dag kl 15.05. (8 timmars tidskillnad till Finland). Transfer
till vårt hotell i den centrala delen av huvudstaden. Middag och välkomsttillfälle på hotellet. Här
stannar vi fyra nätter.
3) Lördag 9/3
Efter frukosten samlas vi för att till fots göra en liten rundtur i de centrala delarna av staden. San
José är en stad där man kan promenera runt och besöka dess muséer, marknader och kyrkor. Vi
besöker bl.a. nationalmuséet med magnifik samling av jade, keramik, stenar och guldminiatyrer
som vittnar om landets historia. Vi skall även besöka det fina guldmuséet och nationalteatern. Efter
rundturen som tar 4-5 timmar har vi eftermiddagen fri för egna strövtåg. På kvällen har vi en
gemensam middag på Joannas restaurang.
4) Söndag 10/3
Frukost. Dagens mål är Braulio Carillo Nationalpark som är ett
regnskogsområde. Vi åker österut från San José genom otroligt
vackra platser med höga berg och djupa dalar och inte minst den
djupa regnskogen, som rymmer några av världens mest exotiska
fåglar som t.ex Tucan, landets nationalfågel Quetzalan och inte

mindre än 50 olika arter av kolibri. Vi skall även sväva fram över regnskogens tak sakta mak i en
öppen linbanegondol och på nära håll studera både djur och växtliv. Orkidéerna växer här,
papegojor kraxar, kolibrierna rör sig obegripligt kvickt, en verklig naturupplevelse. Efter sen lunch
åker vi tillbaka till San José och vårt hotell.
5) Måndag 11/3
Frukost. En tur till Costa Ricas storslagna berg och många vulkaner "Volcan Poas National" står på
programmet. Om vädret tillåter har vi möjlighet att på nära avstånd se den magnifika Poas vulkanen
som ligger i ett naturskönt område. Kratern är trehundra meter djup och sjön i dess botten är mintblå
och ogenomskinlig. Efter denna förmiddagstur beger vi oss tillbaka till San José. Eftermiddagen är
fri. På kvällen beger vi oss till Café Britt där vi får se ett skådespel om kaffeodlingar och senare på
kvällen äter vi en gemensam middag på stället. Transport tillbaka till hotellet.
6) Tisdag 12/3
Idag lämnar vi huvudstaden San
José med sina 1,2 miljoner invånare
och styr kosan österut mot
Karibiska havet. Vi besöker en
bananplantage längs vägen. Viktiga
exportvaror är förutom bananer,
kaffe, textilier, skaldjur och
prydnadsväxter. Incheckning på Le
Caméleon boutique Hotel vid Karibiska kusten nära Puerto Viejo. Här stannar vi fyra nätter. Före
middagen passar det säkert med en promenad eller en drink i hotellbaren och njut av solnedgången
och den vackra utsikten.
7) Onsdag 13/3
Vi har frukost på hotellet och middagarna intar vi på olika restauranger i byn Puerto Viejo. Första
dagen kan man besöka den lilla byn som har små butiker, restauranger och kaféer. Vi samlas på
kvällen vid hotellts reception för att gå och äta gemensam middag.
8) Torsdag 14/3
Efter frukosten skall vi bege oss till regnskogen. Här bekantar vi oss med apor, fåglar och kanske ett
trögdjur om vi har tur. Vi får även se bräckligt sköna fjärilar för att inte tala om den otroligt rika
vegetationen. Ett minne för livet! På kvällen gemensam middag.
9) Fredag 15/3
Efter frukosten skall vi idag bege
oss på en båttur på karibiska havet.
Vi skall bege oss söderut och har vi
tur så träffar vi på delfiner. Turen
tar en par timmar och efter den kan
man bli och simma i det varma
havet vid stranden av vårt hotell.
10) Lördag 16/3
Idag går vår färd med buss till den andra sidan av landet. Även om sträckan inte är så lång tar
färden oss hela dagen p.g.a. att vägarna inte är av samma kvalitet som hemma. Vi tar lämpliga
kaffepauser och lunchpaus under färden. Vi anländer på kvällen till Stillahavskusten och checkar in
på Flamingo Beach Resort. Här stannar vi sex nätter. Middag på hotellet. Under vistelsen har vi
halvpension (frukost och middag).

11) Söndag 17/3
Efter frukosten har vi tid att bekanta oss med en av de vackraste stränderna Playa Flamingo, som
ligger ett stenkast från hotellet. Önskar man ligga och njuta vid den stora poolen går det utmärkt.
Klimatet är mycket behagligt, soligt och stränderna är underbara. Den som önskar har möjlighet att
spela golf och kan göra det rätt så nära hotellet.
12) Måndag 18/3
Idag skall vi efter frukosten bege oss på en halvdagstur till Guatil en liten by som är känd för sina
fina krukmakerier. Efter att vi fått bekanta oss med det lokala hantverket åker vi till Santa Cruz den
folkloristiska staden. Tillbaka till hotellet är vi tidig förmiddag.
13) Tisdag 19/3
Idag skall vi bege oss med motorbåt till närbelägen vik för att snorkla och bada. Snacks och lunch
ingår. Halvdagstur.
14) Onsdag 20/3
En heldagstur in mot landet och
Paolo Verde National Park för att
bekanta oss med ett rikt och
facinerande naturliv vid floden
Tempisque, den största floden i
Costa Rica. Vi skall åka båt i ett par
timmar och denna tur är
fågelälskarnas paradis. Samtidigt får vi uppleva krokodiler i floden allt medan aporna hoppar i
träden ovanför våra huvuden. Lunch ingår.
15) Torsdag 21/3
Dagens program är en halvdagstur till den närmaste staden Tamarindo för eventuell shopping. På
kvällen avskedsmiddag.
16) Fredag 22/3
Idag checkar vi ut från vårt hotell och hemfärden börjar. Vi åker buss mot San José och dess flygfält
och på vägen besöker vi en orkidéträdgård. Vi tar även en lunchpaus. Vårt flyg avgår kl 17.20 och
vi flyger direkt till Madrid med Iberia.
17) Lördag 23/3
Ankomst till Madrid kl 11.25. Vi fortsätter med Iberia till Geneve kl 16.00 och anländer dit 18.05.
Från Geneve fortsätter vi kl. 19.00 med Finnair till Helsingfors. Vi anländer till Helsingfors kl
23.00.
Resans pris är 3680 €. En anmälningsavgift som är 15 % av totalsumman betalas vid
bokningstillfället och resterande 85% betalas 45 dagar före avresa.
I priset ingår:
- Reguljärflyg med Finnair och Iberia Helsingfors - San José - Helsingfors.
- 15 nätter på 4-stjärniga hotell (del i dubbelrum).
- Måltider enligt programmet frukost varje morgon och 5 luncher samt 13 middagar.
- Utflykter och inträden enligt programmet.
- Finlandssvensk reseledares tjänster under hela resan.
I priset ingår ej:

- Enkelrum, som kan bokas på beställning 600 €. Försäkring.
- Valuta: Colon, men US-dollar används som parallellvaluta.
- Inget visum för finländare. Språket är spanska.
- Resan kräver normal kondition - klimatet är tropiskt.
Priset är baserat på valutakurser 24.8.12. Vi förbehåller oss rätten till ändringar.
Sista anmälningsdag 18.1.2013

