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Det bedste af Costa Rica til en god pris
Pura vida! Det er måske den første hilsen, der møder jer, når I stiger af flyet, og nok også det, der kommer til at kendetegne jeres 
tur. Det er nemlig både det gode, det rene og det skønne liv, der venter jer i Costa Rica.

På jeres tropiske eventyr skal I opleve de grønne skove såvel som den 
fortryllende stillehavskyst. I begynder rejsen i hovedstaden San José, 
inden I udforsker Arenal og den eventyrlige natur, der breder sig for 
foden af vulkanen. Herfra går turen videre til Monteverde, der betyder 
’det grønne bjerg’ - et navn der ikke kunne være mere beskrivende for 
netop dette område. 

Undervejs får I mulighed for at komme helt tæt på naturen. I vælger selv, 
om I vil mærke adrenalinen bruse i årerne, når I drøner gennem junglen 
hægtet fast på et metalkabel eller når I firer jer ned i en kløft – eller om I 
vil opleve den betagende natur i al stilhed. I afslutter rejsen med fem dage 
på stranden ved Samara og en enkelt nat i San José, inden I vender hjem igen.

Rejsen finder sted i februar, hvor I har allermest brug for et skud sol. I rejser i små grupper af maks. 20 
personer, men det står jer frit for, om I vil udforske den fascinerende natur på egen hånd, eller om I vil tilkøbe 
udflugter hjemmefra fra vores ret så omfattende udflugtsprogram. Kort sagt, I får det bedste af Costa Rica – 
serveret lige efter jeres humør og temperament.

Vi ønsker jer rigtig god rejse!

Asger Domino, adm. direktør
På vegne af teamet i Stjernegaard Rejser

Costa Rica - Mageløse oplevelser
Individuel rejse - 14 dage

San José

Monteverde

La Fortuna

COSTA
RICA

Samara

Arenal vulkanen



3

San José - La Fortuna

Monteverde  - Samara (strand) 

San José

 

Ruten og nogle af højdepunkterne:
 
Dag 1. Danmark - San José. I forlader Danmark om morgenen og  
 har et stop undervejs, inden I lander i San José om aftenen,  
 lokal tid. I hentes af en guide, der introducerer jer til de  
 næste dages eventyr.

Dag 2. San José på egen hånd eller tilkøb udflugter. I kan gå ud  
 i byen på egne eventyr, eller I kan tilkøbe forskellige udflugter.  
 Oplev f.eks. byens højdepunkter med en engelsktalende guide  
 eller tag allerede i dag uden for byen for at opleve vulkaner.

Dag 3. San José - La Fortuna. Videre ud til Arenalvulkanen, den  
 mest ikoniske af Costa Ricas vulkaner. I indlogeres midt i  
 naturen og kan følge stier ud i landskabet – gå f.eks. en tur  
 langs floden og prøv naturens spa.

Dag 4. La Fortuna på egen hånd eller tilkøb udflugter. Vi anbe- 
 faler jer at plukke en udflugt fra tilkøbsprogrammet, der  
 passer til jeres temperament. Hvis I er meget eventyrlystne,  
 kan I f.eks. prøve canyoning med rappelling og klatring. Hvis  
 I hellere vil tage den lidt med ro, kan I deltage i en vandretur  
 til nationalparkens smukke vandfald. 

Dag 5. La Fortuna - Monteverde. I bliver kørt til Monteverde  
 (det grønne bjerg), højlandsregnskov og såkaldt cloud forest,  
 hvor sjældne planter og dyr holder til. Igen indkvarteres I midt i  
 naturen.  

Dag 6. Monteverde på egen hånd eller tilkøb udflugter. Der er  
 mange muligheder i dag. I kan gå på de ikoniske hængebroer  
 i trætoppene, zipline fra trætop til trætop, vandre i bambus-  
 og bregneskove og udforske området ’by night’, når de  
 nataktive dyr dukker frem.

Dag 7. Monteverde - Samara. I forlader regnskoven og bliver kørt  
 mod Stillehavskysten til skønne Samara, hvor begrebet Pura  
 Vida kommer helt til sin ret.

Dag 8-11. Samara på egen hånd eller tilkøb udflugter. I har fire  
 fulde dage til at nyde livet på stranden under de svajende  
 palmer. Vi har et par forslag til, hvad I kan lave her: Besøg  
 den nærliggende Isla Chora, der har en vidunderlig sand- 
 strand, hvorfra I kan sejle i kajak og snorkle og måske møde  
 havskildpadder under overfladen. I kan også tage på hav- 
 safari på udkig efter delfiner og hvaler efterfulgt af afslapning  
 på Isla Chora. Om aftenen kan I nyde en kold øl på Samaras  
 Microbar eller et af de andre hyggelige steder, hvor I kan  
 spise grillet fisk og guacamole – what’s not to like…?

Dag 12. Samara - San José. I bliver kørt tilbage til hovedstaden  
 San José, hvor I har en enkelt nat, inden hjemrejsen begynder.

Dag 13. San José og hjemrejse. Flyet afgår først om aftenen, så I  
 har god tid i byen. Hvis I ikke oplevede byen med en lokal- 
 guide i starten af ferien, kan I måske hyre en i dag, så I kan  
 få det hele med. Udflugten byder bl.a. på grønne parker og  
 markedsbesøg med bugnende frugtboder. Om aftenen bliver I  
 kørt til lufthavnen for at påbegynde hjemrejsen med et stop  
 undervejs.

Dag 14. Ankomst til Danmark

  Hvorfor vælge 
  denne rejse?
•  En aktiv ferie i Costa Ricas smukke natur

•  Sammensæt jeres eget udflugtsprogram

•  Oplevelser i højlandsregnskov og ved vulkaner

•  Skøn strandferie og god tid ved Stillehavet

•  Costa Rica til en god pris

!



4

Der findes intet mindre end to storslåede vulkaner blot en time til halvanden fra San José.  
Poas-vulkanens krater er et af de mest imponerende i mellemamerika.

SAN JOSÉ OG OMEGN

Jeres rejse begynder i San José, hjemsted for 
ca. 1/3 af landets befolkning på omkring 5 mio.  
mennesker. Byen blev grundlagt af spanierne 
forholdsvist sent - i 1738, og i dag er befolk-
ningen overvejende hvid elle mestizer (en 
blanding af europæisk og indiansk afstem-
ning). Vi kan anbefale jer at lade en engelsk-
talende guide vise jer byen – bl.a. parkerne og 
lokale markeder, der bugner af frugt og grønt. 
Uden for byen kan I besøge to vulkaner, Irazu 
(3.432 meter) og Poas (2.708 meter).
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Den aktive Arenal-vulkan er nærmest perfekt i sin form og omgivet af frodig natur, der giver gode 
muligheder for oplevelser.

På vandre- eller rideture eller kan I holde øje med dyrelivet 
- måske møder I det spøjse dovendyr, der lever fint op til sit navn.

Dag 1. Danmark - San José
I flyver fra Danmark om morgenen, har et 

stop undervejs og lander i San José om afte-

nen. I lufthavnen bliver I mødt af en engelsk-

talende guide, der følger med jer til hotellet. 

I får udleveret en velkomstpakke med vou-

chers, kort og andre brugbare informationer 

og bliver kort introduceret til, hvad der venter 

jer de næste 10 dage.

Hører I begrebet ’pura vida’, bliver det helt sik-

kert ikke sidste gang. ’Pura vida’ er en hilsen, 

såvel som udtrykket kan oversættes til ’rent 

liv’ eller ’det gode liv’. På sin vis er det ligeså 

åbenlyst for ticoerne (Costa Ricas indbyggere), 

hvad ’pura vida’ betyder, som ’hygge’ er et 

åbenlyst begreb for danskere. I løbet af jeres 

rejse går det mere op mere op for jer, hvad der 

ligger i udtrykket - alt I skal gøre er at omfavne 

det, som Costa Rica har at byde på.

Godt trætte efter den lange rejse, går I til køjs 

og lader op med en god nats søvn.

Dag 2. San José på egen hånd, 
mulighed for tilkøb af udflugter
Denne dag kan I bruge på at udforske hoved-

staden i jeres eget tempo eller eventuelt 

på en udflugt med engelsktalende guide. 

Udflugten går gennem byens travle gader og  

farverige markeder, der bugner af landets 

smagfulde frugter. Der bliver naturligvis også 

tid til en kop af den fabelagtigt gode costari-

kanske kaffe.

Vil I allerede nu ud og se vulkaner, så tilbyder 

vi også udflugter, der går uden for byen til 

Irazu- og Poas-vulkanerne.

Dag 3. San José - La Fortuna
I rejser nu videre til det, som 

Costa Rica mest af alt handler 

om, nemlig naturen. I første  

omgang er det området omkring 

Arenal-vulkanen, I skal besøge, 

og her bliver I hurtigt bevid-

ste om, at det er Moder Jord,  

der hersker.

Arenal er med sin kegleformede 

figur den mest ikoniske vulkan 

i Costa Rica. Fra at have opført 

sig passivt i mange år, begyndte Arenal i 1968 

at rase. Den spyede om sig med lava og brød 

ud i rasende eksplosioner, og resultatet var, 

at 15 kvadratkilometer blev begravet under 

sten, lava og aske. Det betød, at tre lands-

byer blev begravet og 87 mennesker døde, alt 

imens 232 kvadratkilometer land blev påvir-

ket. I 42 år bød vulkanen på et dagligt show 

af flydende lava og mindre eksplosioner, men 

i 2010 lukkede og slukkede den, og siden har 

der været ro på.

Foruden selve vulkanen byder Arenal på en 

eminent natur, så brug evt. resten af dagen 

på en vandretur ved foden af Arenalbjerget, 

hvor I ser aber, fugle og dovendyr og slut 

af med et besøg i de naturlige kilder ved 

Tabacón, som får sin varme fra vulkanen. En 

afslappende oplevelse, der forener natur og 

wellness på fineste vis.

En vandretur ved vul-

kanen efterfulgt af en 

tur i naturens spa ved 

Tabacón kan tilkøbes.

Dag 4. La Fortuna på 
egen hånd, mulighed 
for tilkøb af udflugter
Naturen kalder, og I 

higer højst sandsynligt 

efter at komme ud i det 

grønne og mærke regn-

skoven fra alle sider. Og 

det er der heldigvis rig mulighed for.

Har I brugt gårsdagen på at vandre ved Are-

nal-vulkanens skønne natur, er det tid til 

at tage et skridt dybere ind i junglen, hvor 

grønne oaser og vandfald venter på at blive 

opdaget. Tag fx turen på hesteryg til det 

smukke La Fortuna-vandfald, hvor I bevæger 

jer dybere ind i det grønne og ser en række 

spændende dyr, kæmpemæssige ficustræer 

og vandfald på vejen. 

Efter et par timer gennem varieret terræn, 

dukker en forfriskende lille oase op, hvor La 

Fortuna-vandfaldet lokker til en svømmetur. 

Vandet er koldt, men det er måske netop det, 

I har brug for efter et par timer på hesteryg.

Mageløse oplevelser
14 dage

Arenal er med sin kegle- 
formede figur den 
mest ikoniske vulkan 
i Costa Rica. Fra at 
have opført sig passivt 
i mange år, begyndte 
Arenal i 1968 at rase
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Vil I mærke adrenalinen suse gennem hele 

kroppen, kan I opleve det grønne på en can-

yoning-tur, hvor I mærker naturen på egen 

krop, når I rappeller ned ad en kløft, klatrer 

over klipper og bliver godt våde undervejs. 

Foretrækker I en mere afslappet naturop-

levelse, er der både dovendyr, 

aber og skildpadder i vente på en 

sejltur ad Peñas Blancas-floden. 

Båden er uden motor, så natu-

rens skønne lyde får frit spil til at 

udfolde sig.

I afslutter måske dagen med en 

tur i de varme kilder, inden I hop-

per i seng efter en hård dag i 

naturens tegn.

Naturen kan til en vis grad opleves på egen 

hånd. Vil I have en guidet tur eller drømmer I 

om at kaste jer ud i canyoning, kan udflugter 

tilkøbes.

Dag 5. La Fortuna - Monteverde
Et naturparadis skiftes ud med et andet, når 

bussen tager jer lidt mod syd, hvor Monte-

verdes helt særlige højlandsregnskov, også 

kaldet en cloud forest, venter. En cloud forest 

minder meget om andre typer af regnskov, 

men fugten kommer ikke kun fra regn men 

består også af kondenseret vand fra det 

skydække, som næsten konstant driver over 

bjergtoppene i de tropiske egne.

Monteverde er en særlig eftertragtet desti-

nation for folk, der dyrker 

økoturismen, og samtidigt 

byder området på et utal 

af truede dyrearter. Her 

findes rundt regnet 2.000 

forskellige typer af plan-

ter og træer, herunder 

det kæmpemæssige ficus-

træ, der med sin kring-

lede struktur er en fryd at 

klatre i. Hertil er der mere 

end 400 forskellige slags 

fugle, 100 pattedyrsarter og 1.200 forskel-

lige typer af padder og reptiler foruden en 

god portion insekter.

Efter I har tjekket ind på hotellet, bruger I 

måske eftermiddagen på at ud-forske natu-

ren på en gåtur, og lidt senere, når mørket 

falder på, sker der løjer. Her får I mulighed 

for at udforske dyrelivet ’after dark’, og det 

er en sand fornøjelse. Mens nogle fugle sover 

roligt i trætoppene, er andre dyr, bl.a. gna-

vere, næsebjørne, træpindsvin, gråræve og 

dovendyr i fuld sving med at leve livet. En tur i 

regnskoven efter solnedgang bør ikke opleves 

på egen hånd, men det er muligt at tilkøbe 

en udflugt. 

Dag 6. Monteverde på egen hånd, 
mulighed for tilkøb af udflugter
Naturen er lige uden for døren, og den er så 

indbydende, at I bare må opleve den. Uan-

set hvordan I vender og drejer det, er det de 

grønne regnskove, der er omdrejningspunk-

tet, men selv om I måske har set et glimt af 

dem i går, skal det ikke blive kedeligt i dag. I 

Monteverde er der grønt, så langt øjet rækker, 

og selv om landskaberne til forveksling kan 

ligne hinanden, gemmer der sig altid noget 

nyt bag det næste store træ.

Et absolut must er en gåtur, der tager jer over 

nogle af Monteverdes ikoniske hængebroer. 

Her bliver I ét med det tågede landskab, når 

I går gennem trætoppene. Undervejs får I øje 

på nogle af skovens beboere, bl.a. dovendy-

ret og brøleaben. Spotter I ikke sidstnævnte, 

får I den sikkert at høre, da dens brøl kan 

Mageløse oplevelser
14 dage

Tag på naturvandring i Monteverdes berømte cloud forest, en fantastisk regnskov i skyhøjde.

Et absolut must er 
en gåtur, der tager 
jer over nogle af 
Monteverdes iko-
niske hængebroer 

Kolibrien er en af de omkring 400 fuglearter, der lever i Monteverde-reservatet.
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MONTEVERDE CLOUD FOREST

Der venter store naturoplevelser i den fan-
tastiske Monteverde Cloud Forest. I kan gå 
på hængebroer, der svæver mellem 50 og 
170 meter over havet og er mellem 12 og 60 
meter lange. 

Herfra har I en spektakulær udsigt til trækro-
ner og dyreliv. Er I heldige, ser I brøleaber, 
og ser I dem ikke, så hører I dem i hvert fald. 
Deres karakteristiske brøl kan høres flere 
kilometer gennem skoven. 

I kan også hilse på farvestrålende fugle, 
herunder forskellig arter af kolibrier og de 
smukke tukaner med deres grønne, røde og 
gul kæmpenæb.
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På eventyr i regnskoven
13 dage

SAMARA VED STILLEHAVSKYSTEN

Efter en uges tid rundt i Costa Rica er I fremme 
ved Stillehavet, hvor I kan stikke fødderne  
i sandet og slappe af sammen med lokal-
befolkningen, der for en stor dels vedkom-
mende består af rygsæksrejsende, der 
kom forbi engang og valgte at slå sig ned. 
Samara-stranden ligger i en beskyttet bugt 
med forholdsvis roligt vand, og her ligger 
fortrinsvis små, lokale hoteller, ingen All 
Inclusive- og kædehoteller.
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høres flere kilometer gennem skoven. Ikke 

mindst kan I forvente at se masser af tropiske 

fugle, bl.a. kolibrier, tukaner og papegøjer.

Skal der være fart over feltet, og drømmer I om 

at opleve naturen lidt fra oven, er Monteverde 

hjemsted for nogle af verdens bedste canopy-

oplevelser. Konceptet er, at I mildest talt gli-

der gennem trætoppene via et metalkabel, alt 

imens I mærker suget i maven og nyder den 

grønne natur, der folder sig ud for øjnene af 

jer. Enkelte kabler måler mere end 700 meter, 

og en tur i wiren er måske det nærmeste, I 

kommer på at flyve. I får også mulighed for at 

opleve et frit fald på ’Tarzan-gyngen’, der giver 

jer et sidste skud adrenalin, inden turen er slut.

En lidt mere jordnær oplevelse er et besøg 

på Santa Elena reservatet, som byder på en 

storartet, sanselig naturoplevelse. Her går I 

gennem bambus- og bregnelandskaber, mens 

I får fortællingen om naturen og landskabet 

serveret på en spændende og lærerig måde.

Om aftenen nyder I roen fra junglen. Natteliv 

er her intet af, medmindre I vil udforske regn-

skovens dyr, så nyd at være omringet af natu-

ren i en af sine prægtigste former. I kan vælge 

at udforske den grønne natur på egen hånd 

eller tilkøbe en udflugt med en garvet guide, 

der bringer jer sikkert gennem regnskoven.

Dag 7. Monteverde - Samara
I forlader regnskoven og pejler mod kysten, 

nærmere betegnet Samara, der ligger på den 

nordvestlige del af Nicoya-halvøen. Indbyg-

gerne på Nicoya-halvøen er kendt for at leve 

særdeles længe, og den afslappede livsstil og 

den sunde mad, høstet direkte i baghaven, 

kan måske forklare en del. I hvert fald får I 

rig mulighed for at opleve 

livsstilen på egen krop de 

næste par dage.

Efter et par lettere anstren-

gende og oplevelsesrige 

dage i junglen, har I nok 

mest lyst til at smide jer på 

den brede strand, dyppe 

tæerne og dase, til solen 

sænker sig. Det er måske 

her, det for alvor går op 

for jer, hvad begrebet ’Pura 

Vida’ betyder. Med udsigt til 

vest kan I forvente en formidabel solnedgang, 

og på stranden i Samara er der aldrig langt 

til den næste drink. Så slå jer ned, slap af og 

nyd at være til.

Dag 8-11. Samara på egen hånd, 
mulighed for tilkøb af udflugter
Med fire fulde dage i Samara, er der rig mulig-

hed for at synke helt ned i sandet og glemme 

alt om tid og sted. De lange strande lokker, 

palmerne svajer og bruset fra Stillehavets 

bølger har en næsten terapeutisk effekt på 

sindet.

Den fem kilometer lange Samara-strand er 

kendt for at være både smuk og sikker. Hvor 

andre af Nicoya-halvøens vestlige strande 

byder på gigantiske bølger og 

stærke havstrømme, er havet 

ved Samara mere roligt, hvil-

ket gør stranden til en oplagt 

badestrand. Ligeså afslappet 

som strandlivet ved Samara er,  

ligeså afslappet er befolknin-

gen og stemningen.

Udforsker I nærområdet, vil I 

opleve, at Playa Samara ikke 

er den eneste strand, der er 

værd at dase ved. I nærheden 

finder I også Playa Carillo, 

hvor de lokale holder til, og nord for Samara 

finder I strandene Buenavista og Barrigona, 

der er så godt som øde. Af samme grund er 

strandene lidt kringlede at finde frem til, men 

til gengæld er der chance for, at I får herlig-

heden for jer selv.

Isla Chora, som ligger en kort sejltur fra Samara 

udgør det perfekte udflugtsmål for en dag. 

Der er mange ting at foretage sig i Samara. En kajak udvider jeres radius betragteligt. Havets kæmper holder til  ud for Samara fra december til marts, og der er 
gode chancer for at se dem på en safari.

De lange strande 
lokker, palmerne 
svajer og bruset fra 
Stillehavets bølger har 
en næsten terapeutisk 
effekt på sindet

Mageløse oplevelser
14 dage
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Mageløse oplevelser
14 dage

Øen er udstyret med en skøn sandstrand, 

omringet af blåt, klart vand, der indbyder til 

snorkling, kajaksejlads og andre aktiviteter i 

vandet. 

Under overfladen gemmer sig 

et væld af tropiske fisk, og I kan 

også være heldige at se hav-

skildpadder. Mens strandene 

på kysten er lidt mere rå og 

bølgerne lidt større, giver Isla 

Chora jer den blide udgave af 

Costa Ricas strandliv.

Det er langt fra kun små, far-

verige tropiske fisk, der huse-

rer omkring Isla Chora. Også 

havets kæmper er at finde, hvis 

I kommer lidt ud på havet. På en bådtur med 

en erfaren guide er der mulighed for at spotte 

pukkelhvaler, og det er også helt normalt, at 

I får selskab af diverse delfiner på sejlturen.

Når dagen går på hæld i Samara, bliver den 

gode stemning skruet et hak op. En kold øl, 

et glas sangria eller en nøje afstemt mojito 

nydes i solnedgangens skær, mens de mange 

gode restauranter disker op med alt godt 

fra lokalområdet. Smag fx en friskfanget fisk 

grillet over bål eller få smag for den lokale 

guacamole. Efter aftensmaden venter flere 

drinks, hvis I da ikke foretrækker at besøge 

Samaras drønhyggelige Microbar, der byder  

på specialøl i massevis.

Samara og de skønne strande 

omkring Samara kan opleves 

på egen hånd. Vil I opleve 

Isla Chora eller få et glimt af 

havets kæmper, kan I booke 

udflugter på jeres hotel.

Dag 12. Samara - San José
Godt udhvilet efter flere dage 

med sand mellem tæerne, 

indstiller I jer så småt på at 

vende næsen mod Danmark. 

Først skal I dog en tur tilbage 

til San José, hvor I skal tilbringe en enkelt nat 

og det meste af en dag, inden I vinker farvel 

til det grønne land.

I når måske at tage et hurtigt kig på byen, 

inden det bliver mørkt. Aftenen bruges med 

god mad og måske en drink eller to.

Dag 13. San José - Danmark

I skal først flyve sent om aftenen, så I har rig 

mulighed for at få de sidste store oplevelser 

med. I kan vælge at blive i byen og udforske 

dens markeder og lokale liv. Eller I kan tage 

ud i landskaberne og opleve de spektakulære 

vulkaner, der popper op i den grønne natur.

Der findes intet mindre end to storslåede vul-

kaner blot en time til halvanden fra San José. 

Drager I til Poas-vulkanen, kører I gennem 

jordbærmarker og ender i et grønt jungleland-

skab, hvor selve krateret ligger. 

Udsigten til den blågrønne sø er helt fanta-

stisk, og det samme er den grønne natur, der 

også byder på en stor, smaragdgrøn sø. Ikke 

langt derfra ligger La Paz vandfaldene, hvor I 

får følelsen af at ankomme til en skjult skat, 

når det magiske, hvide vandfald syner for 

øjnene af jer.

En mindre frodig vulkan, som I også kan opleve, 

er Irazú-vulkanen, som tårner op i landskabet. 

Her har I udsigt til nøgne klipper og en smaragd- 

grøn sø, og på en god dag kan I være heldige 

at se helt til Caribien og til Stillehavet.

Efter at have set byen eller udforsket den om- 

kringliggende natur, er det på tide at sige far-

vel til det grønne eventyrland og rejse mod 

Danmark.

Dag 14. Ankomst til Danmark

Besøg La Paz vandfaldene. I skal bo på det hyggelige hotel Sol Samara, der ligger et par hundrede meter fra stranden.

Ikke langt derfra 
ligger La Paz vand-
faldene, hvor I 
får følelsen af at 
ankomme til en 
skjult skat
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Havsafari og snorkling

Har I aldrig set delfiner eller hvaler, er der store 
chancer for, at I med denne udflugt kan sætte 
et hak ved to af havets levende vidundere.

I sejler et godt stykke ud i havet, hvor I kan 
forvente at få selskab af flere forskellige typer 
af delfiner, såvel som I kan være heldige at 
spotte pukkelhvaler.

Efter at have nydt synet af havets dyreliv, sej-
ler I tilbage mod kysten, men undervejs gør I 
et stop tæt ved Isla Chora, hvor I kan nyde de 
smukke, hvide sandstrande eller stikke hove-
det under overfladen, hvor det blå vand gem-
mer på spændende fisk og koraller.

Monteverdes ikoniske 
hængebroer 

Hvis grønt er godt for øjnene, er denne tur 
det bedste, I kan unde jeres øjne, for her er 
grønt i overflod, og det i sig selv er en ganske 
rar og beroligende følelse.

Turen tager jer på en 3-kilometers rute gen-
nem skovstier og over syv broer i det tågede 
skovlandskab. Selv om I til tider går over 
broer, der hænger 80 meter over jorden, får I 
følelsen af at blive ét med skoven, som I går 
gennem trætoppene i Monteverde.

Ikke mindst fordi ruten befinder sig et godt 
stykke fra adventureaktiviteterne, og I derfor 
kun hører skovens lyde.

I møder en række spændende dyr, herunder 
brøleaber, hvis højlydte brøl kan høres flere 
kilometer gennem skoven. Et mindre drama-
tisk dyr, som I sikkert også vil møde på jeres 
vej, er dovendyret, der på fineste vis lever op 
til sit navn, da intet andet dyr i verden be-
væger sig så langsomt.

Canyoning i den grønne natur

Har I en Tarzan eller Jane gemt i jer, er det 
her i regnskoven, I skal udfolde den. Denne 
canyoning-tur handler kort og godt om at be-
give sig gennem Lost Canyon-kløften med alt 
hvad det indebærer af rapelling, klatring og 
svømning.

I udstyres med hjelm og øvrigt udstyr, får 
en række sikkerhedsinstruktioner og begiver 
jer derefter afsted. Med jer har I en erfaren 
guide, der sikrer jer en sjov og sikker tur med 
et sug i maven.

Foruden at få regnskoven helt tæt på, får I 
bl.a. mulighed for at rapelle 60 meter ned ad 
et vandfald. En uforglemmelig sjov og forfrisk-
ende måde at opleve naturen på.
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