Costa Rica

Tag "stikarmen" med på eventyr i regnskoven
Reinholdt Bridge & Travel

Costa Rica

San José - Monteverde - La Fortuna - Upala
- Rincon de la Vieja - Tamarindo - evt. forlængelse

På eventyr i regnskoven - Reinholdt bridge - 14 dage

En hilsen fra rejselederen
Hvorfor rejse til denne del af verden, der dels ligger langt væk,
dels ikke er et billigt rejsemål, selv om Costa Rica trods alt ikke
når det danske prisniveau?
Udover at jeg har overvejet destinationen, efter jeg var i Panama
for at fiske for nogle år siden, er den indirekte årsag en helt
anden. Historien og indfaldsvinklen går nemlig helt tilbage til
årene fra 1980-1984, hvor jeg, Christian Reinholdt, gik i gymnasiet.
I den grenklasse, som jeg gik i, var der seks klassekammerater,
som var medlem af DKU (dansk kommunistisk ungdom). Hertil et par ”hangarounds”, der ikke var medlem af partiet, men
som ideologisk befandt sig på den yderste venstrefløj. Omtalte
individer var ret progressive og i forreste linje omkring projekter som 1. maj-arrangementer, chilenske og nicaraguanske støttegrupper, Next Stop, m.m. Det var tiden, hvor
Perestrojka og Glasnost var på manges læber.
Gymnasiet sluttede, og folk spredtes for alle vinde. Dog nåede
et par af dem lige at åbne en café i Tallinn, få år efter gymnasietiden var ovre…
I 2009 havde vi 25. års jubilæum, hvor den samfundsfaglige grenklasse mødtes til en re-union, og her viste det sig, at samtlige
tidligere DKU’ere og hangarounds alle var blevet selvstændige
erhvervsdrivende. De mest kendte er nok stifterne af De Grønne
Bude, der senere blev solgt til Posten Norge, der sidenhen fik
navnet Bring. Udover disse bestod de af en selvstændig mediekonsulent, en selvstændig ingeniør i vedvarende- og alternativ
energi, ejeren og skaberen af skindogguld.dk, der også er sponsor for Reinholdt Bridge, en selvstændig revisor, en der driver tre
store caféer i København, en der sælger ejendomme i Costa Rica
og mig selv, som driver rejsebureauet, Reinholdt Bridge.

Livet starter her
Henrik Bodholdt, der tidligere solgte ejendomme i Costa Rica,
har desuden været dybt integreret i backgammon og poker,
hvor han er en international respekteret og kendt turneringsleder. Han har nu slået sig ned som kakaobonde i Costa Rica.
Jeg mødte ham over en kop kaffe i vinteren 2018, hvor han var i
Danmark. Her fortalte han om sit projekt med at lave chokolade
på et niveau, som får andre kendte mærker til at blegne. Han
var i Danmark for at gøde jorden og lave kontrakter med Coop
og Irma, da han udover USA, vil satse på Skandinavien som sit
marked. I denne forbindelse fortalte han en del om landet og sit
virke, og jeg spurgte ham, om man kunne binde en bridgerejse
sammen og forankre spændende udflugter i hans område og
evt. bruge ham som guide.
Vi skrev en del sammen og kom frem til en spændende løsning,
hvor vi på en 14-dages tur til Costa Rica bl.a. bor 3 nætter i
Upala, hvor hans kakaofarm er placeret, samt 3 nætter i Tamarindo, hvor han selv bor. Henrik vil fungere som vores danske
guide i Upala – de øvrige steder har vi en engelsktalende lokalguide. Det skal i øvrigt nævnes, at han netop har vundet tre
flotte priser i en national chokoladefestival for kakaobønder.
Læs programmet her, inklusive de aktiviteter som Henrik har
designet specielt til os i Upala og Tamarindo, og læs om hans
projekt, som vi i øvrigt også selv har købt anparter i.

Tag med på en oplevelsesspækket rejse, hvor der er sørget for,
at der er fuldt blus på eventyret fra ende til anden. Vi har taget
hånd om og inkluderet det meste – så slip bekymringerne og tag
for jer af alle de herligheder, der serveres undervejs.
Det kan virke som om, vi er helt tæt på jordens kranpulsåre, når
vi befinder os midt i en grøn uendelighed i Costa Rica. Her får
farven grøn ikke bare en helt ny betydning, men vi oplever den
også i flere nuancer, når vi bevæger os fra Monteverdes højtliggende tågeskove og helt ud til kysten, hvor det grønne erstattes
af det uendelige Stillehav.
På denne rejse stifter vi bekendtskab med Costa Ricas økologiske skattekiste på flere måder. Allerede på dag to omfavnes vi
af skyhøje træer og grønt i alle retninger, når vi går over Monteverdes ikoniske hængebroer. Få dage senere vandrer vi for
foden af Arenalvulkanen, videre til et fortryllende vandfald og
stifter bekendtskab med områdets geotermiske aktivitet, når
vi tilbringer et par dage i La Fortuna. Herfra tager vi videre til
Upala, hvor rejselederen har endnu flere planer i naturens tegn,
hvor vi bl.a. skal møde en dansk kakaobonde, der giver os et
spændende indblik i kakaodyrkningen og området. Et par dage
senere fortsætter til Rincon de la Vieja, hvor vulkanerne har

skabt et herligt, boblende miljø af mudder og varme kilder, side
om side med rislende floder og brusende vandfald.
Efter en god uge i naturens tegn får de ømme muskler ro, når vi
tilbringer de sidste dage i en af Costa Ricas charmerende badebyer, Tamarindo. Her har vi et par dage til at synke helt ned i
sandet og nyde solnedgangen, der dagligt tager den farverige
tur henover horisonten.
Det er en rejse spækket med grøn natur, hvor vi møder både
dovendyr, aber og tukaner. En rejse med en snert af adrenalinrus
og gode vandreture, hvor der samtidigt også er tid og ro til at
komme ned i gear, når vi indlogerer os på gode lodges, omringet
af naturen. Vi har sørget for, at der både er tid til at være sammen og tid til at spille bridge – men også tid til bare at være sig
selv og lade de mange indtryk sætte sig.
Er 2 uger ikke nok? Så afslut rejsen med et ophold i Costa Ricas
eventyrlige nationalpark Tortuguero, hvor I bor på en lodge i
junglen og kommer helt tæt på tukaner, krokodiller og skildpadder, når I tager på junglesafari med lodgens naturvejledere.
Velkommen til naturen!

Med venlig hilsen
Christian Reinholdt
Reinholdt Bridge & Travel
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Tågeskove, vulkaner og vandfald
3 dages afslutning på stranden
Max 28 deltagere
Besøg hos dansk kakaobonde med egen farm
Omfattende rundrejse med mange aktiviteter
Mulighed for forlængelse til Tortuguero

Monteverde

Tortuguero

San José

COSTA
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Dag 1. Danmark - San José
Vi rejser fra Danmark og har en 15 timer lang
rejse foran os, når vi flyver mod Costa Rica
via Amsterdam. Vi lander i San José om aftenen og kører direkte til vores hotel, hvor vi
kan se frem til en god nats velfortjent søvn,
inden vi begiver os ud på vores store eventyr
i morgen.
Overnatning: Park Inn Hotel

MONTEVERDE CLOUD FOREST
Der venter store naturoplevelser i den fantastiske
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 trækroner 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.

Dag 2. San José – Monteverde og
aktiviteter i regnskoven
På trods af at San José er landets hovedstad, er det ikke her, vi finder Costa Ricas
herligheder. Derfor bruger vi ikke mere end
én nat i San José, da der så skal fravælges andre oplevelser fra det spændende
program. Dem finder vi flere af dybt inde i
landets grønne regnskove, så vi står tidligt
op og kører mod Monteverde. Turen tager
ca. 3 timer, og undervejs nyder vi synet af
landskabet, der gradvist ændrer karakter og
bliver mere og mere grønt, som vi nærmer
os Monteverdes tågeskove.
Vi skal tilbringe to dage i Monteverde, der
betyder "det grønne bjerg". De omkringliggende marker var engang fuldstændig dækket af tæt skov, men meget er fældet, indtil
man blev bevidst om regnskovens værdier.
Det, som er tilbage, er bevaret som Reserva
Biologica Bosque Nuboso Monteverde, Monteverdes berømte cloud forest-reservat, og
heldigvis har der de seneste mange år været
aktiviteter i gang for at udvide området.

En cloud forest minder meget om regnskoven,
men fugten kommer ikke kun fra regn men er
også kondenseret vand fra det skydække, som
næsten konstant driver over bjergtoppene i de
tropiske egne. Monteverdereservatet dækker
1600 hektar skov og er hjemsted for mange
forskellige dyrearter. Her i dette lille paradis
vokser der mere end 2000 planterarter, og der
lever 400 fuglearter og 100 forskellige pattedyr,
og ligesom i resten af Costa Rica er der også
mange smukke sommerfugle.

som

Vi indlogerer os på vores hotel, og om aftenen tager vi en rolig aftenvandretur på et
par timer i regnskoven. Der er en helt speciel
stemning i regnskoven om aftenen, og vi kan
være heldige at se nogle af de dyr, som er
aktive i mørket.
Overnatning: El Establo Hotel
Måltider: Morgenmad

Byen Monteverde blev grundlagt i 1950'erne Dag 3. Monteverde, vandring på hængeaf kvækere fra USA, som traditionelt er mod- broer og besøg på kaffe- og kakaofarm
standere af militæret og ikke ønskede at Vi tager på en spændende naturvandring
bidrage til USA's oprustning. De valgte Costa på de berømte hængebroer i tågeregnskoRica, fordi landet havde
ven for at opleve det unikke
valgt en ikke-militaristisk
tropiske økosystem i fuglevej og afskaffet sin hær i
perspektiv og for at opleve
1949. Monteverde er vokden grønne verden sammen
set stødt, siden den blev
med en lokalguide, som
grundlagt, fordi andre,
kender alt til områdets dyr
Byen Monteverde blev
og planter.
som delte de oprindelige
grundlagt i 1950'erne af
kvækeres fredselskende
kvækere fra USA, som
Broerne er mellem 50 og 170
livssyn, flyttede til områtraditionelt er modmeter lange og hænger meldet.
standere af militæret og lem 12 og 60 meter over jorikke ønskede at bidrage den. Selv om vi er højt oppe
Selvom kvækerne egentlig
til USA's oprustning
og broerne gynger lidt, glemkom hertil for at dyrke jormer vi hurtigt, at vi er på gynden, forstod de behovet
for at bevare den sjældne cloud forest, som gende grund, for det grønne syn er så overdækker bjergsiderne over deres marker. Sam- vældende, at vi hurtigt føler os som ét med
fundet er meget forskelligt fra de typisk cari- tågeskoven, og efter denne oplevelse er der
bisk-prægede samfund, der findes på kysten, ingen tvivl om, at farven grøn har fået en helt
og byder for øvrigt på adskillige souvenir- ny betydning.

Monte Verde er et 1.600 hektar tætbevokset skovområde med mere end 2.500 forskellige
plantearter.
4

butikker og et kvæker-ostemejeri,
bestemt er et besøg værd.

Kaffe er en af Costa Ricas vigtigste eksportvarer.
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Monteverde tiltrækker mange fugle. Dem har
vi gode chancer for at se, ikke mindst omkring
vores lodge. Især hvis vi står tidligt op. I tågeregnskoven er de derimod sværere at få øje
på. Skoven er smuk og spændende i sig selv,
og det er utroligt, hvad der vokser her, og
hvor store f.eks. bregnerne kan blive.

velsmagende karamel. Vi bydes på forskellige smagsprøver af bl.a. kaffe og lemonade,
inden vi kører tilbage til vores hotel.
Overnatning: El Establo Hotel
Måltider: Morgenmad

vejkanten kan vi støde på abeflokke, der holder frokost og måske vi også møder nogle
nærgående, om end ganske passive, dovendyr, der bevæger sig i et imponerende langsomt tempo.

Dag 4. Monteverde – La Fortuna
og Arenalvulkanen på tæt hold
Efter gåturen på hængebroerne vil der være Efter morgenmaden fortsætter vi nordpå i
tid til at prøve forskellige aktiviteter, alt efter retning af La Fortuna, som ligger i bakkerne
temperament. Monteverde er
ved foden af den spektaet oplagt sted for de modige at
kulære, kegleformede Areprøve ziplining og se regnskoven
nalvulkan. Også her er der
fra oven.
masser af regnskov, og det
er ikke uden grund, La ForMan hænger i en sele (harnes)
tuna er et af Costa Ricas
Om eftermiddaog kører på en stålvire fra punkt
mest besøgte områder.
gen tager vi på en
til punkt. Det er sjovt og en fanspændende tur til
tastisk oplevelse, der kilder lidt
Arenalvulkanen ligger ved
El Trapiche – et
i maven, og Costa Rica er kendt
familieforetagende, bredden af den kunstige
for at have noget af det bedste
Arenalsø (77m2), som
hvor der dyrkes
ziplining i verden. Vi anbefaler
er resultatet af et vandsukkerrør, kaffe,
det til alle, der har blot lidt mod
kraftprojekt. Vinden fra
kakao, bananer
på denne slags eventyr, og der er
Det Caribiske Hav når en
og mange andre
lagt stor vægt på sikkerhed.
hastighed på 48-72 km/t,
afgrøder
hvilket gør Arenalsøen til
Om eftermiddagen tager vi på en spæn- et fantastisk sted for brætsejlads. Søen adskildende tur til El Trapiche – et familiefore- ler Guanacaste- og Tilarán-bjergkæderne, og
tagende, hvor der dyrkes sukkerrør, kaffe, vulkanen ligger sydøst for søen, som den så
kakao, bananer og mange andre afgrøder. smukt spejler sig i.
På en to timers tur gennem farmen introduceres vi til dyrkningsmetoder og processen Der er mange andre seværdigheder i områfra jord til bord, og vi får også lov til selv det ud over søen, fx et fugleparadis med over
at prøve kræfter med f.eks. fremstillingen af 600 arter og adskillige sjove frøarter. Selv i

Vi indlogerer os på vores hotel, hvorfra vi har
en storslået udsigt til vulkanen.
Der venter os en spændende eftermiddag
med vulkanen som omdrejningspunkt. Vi
kører endnu nærmere vulkanen, og iført gode
vandresko skal vi gå en god tur i nationalparken og opleve den mægtige vulkan på tæt
hold. På vandreturen går vi stille og roligt gennem mange forskellige og smukke bevoksninger på fine præparerede stier, mens vi nyder
naturens lyde og den rolige stemning.
Arenalvulkanen var frem til 2010 Costa Ricas
mest aktive vulkan. Den seneste vulkanske cyklus varede fra 1968, hvor vulkanen
var i udbrud, og frem til 2010, og i denne
periode kunne man ofte se vulkanen spy sin
varme, orange lava mod den sorte nattehimmel. Siden 2010 har vulkanen befundet sig
i en midlertidig hvileperiode, hvilket dog kan
ændre sig med få måneders varsel.
Overnatning: Magic Mountain Hotel
Måltider: Morgenmad
Dag 5. La Fortuna, vandfald,
varme kilder og totillabagning
Vi starter dagen med en let vandring til det

ARENALVULKANEN
Den store kegleformede vulkan
måler 1.633 meter og har et krater
på 140 meter i diameter. Vulkanen
var sidst i udbrud i 1968, hvor den
helt uventet fik jævnet den lille
landsby, Tabacón, med jorden.
Selv om vulkanen ikke i øjeblikket
er aktiv, leverer den stadig varme
til områdets mange geotermiske
hot springs.

Kakaobønnerne har altid været i høj kurs i Costa Rica, og frem til 1930’erne blev bønnerne faktisk brugt som betalingsmiddel af nogle af landets stammefolk.
6
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brusende vandfald, Catarata Rio Fortuna, der
ligger som en lille oase inde midt i den grønne
skov. Omkring os springer
aberne fra træ til træ, og
vi støder måske også på et
par tukaner på vores tur.

MALEKU CHOCOLATE
Maleku Chocolate er en hyldest til kakaoplanten, til den himmelske chokolade og til
malekuerne – det oprindelige folk fra området omkring Blue Valley, hvor Maleku-farmen har hjemme. Her er det konceptet ”fra
jord til bord”, der hersker, forstået på den
måde, at chokolademager virksomheden
omfatter alt fra kakaotræer, bearbejdning
og produktion til endeligt, velsmagende
slutprodukt.

Malekuerne er Costa Ricas mindste stamme med kun 650 mennesker tilbage, der kæmper en kamp
for at holde kulturen i live.
8

Hvis vi har fået ømme muskler, så kan vi
glæde os til at pleje dem ved aftenens besøg
på Tabacon Grand Spa
Thermal Resort, hvor vi kan
bade i de mange naturlige
varme kilder, som er en
følge af vulkanens geotermiske aktivitet.

Fremme ved vandfaldet
Det er naturen, der
mødes vi af et malerisk syn,
har lagt grundstenene
der hurtigt lokker kameraet
Det er naturen, der har
til denne skønne oplefrem. Vi nyder samspillet
lagt
grundstenene
til
velse hvor mennesket
mellem den rolige, smukke
denne skønne oplevelse,
har tilføjet en god
natur og de brusende vandhvor mennesket har tilføportion luksus
masser. Ser vi godt efter,
jet en god portion luksus,
kan vi måske spotte nogle
som giver os den fuldmennesker, der suser gennem trætoppene endte oplevelse. Godt afslappede spiser
højt over os, og føler vi for det, kan det være, vi en god middag sammen på det smukke
vi tager en dukkert i det kolde vand.
resort.
Overnatning: Magic Mountain Hotel
Vi skal arbejde lidt for føden i dag, idet vi Måltider: Morgenmad, frokost, middag
besøger en lokal familie, som laver en dejlig frokost til os på deres rustikke træfyrede Dag 6. La Fortuna – Upala
komfur. De viser os, hvordan vi bager en rigtig Vi kører et par timer nordpå til Upala, der liggod tortilla (pandekage) af frisk majsmel, og ger tæt ved den nicaraguanske grænse. De
efterfølgende serveres vores egne tortillaer næste dage følger vi et særligt program, som
som tilbehør til frokosten, Efter en herlig fro- rejselederens tidligere skolekammerat, Henrik
kost bestående af eget bagværk i kombination Bodholdt, har strikket sammen til os.
med Costa Ricas friske råvarer, har vi eftermid- Dagens program består af to oplevelser;
dagen fri til egne aktiviteter.
mødet med malekufolket, som Henriks choko-

Costa Rica har seks forskellige tukanarter.

lade er opkaldt efter, og oplevelser og workshop på hans chokoladeplantage.
Malekuernes reservat uden for Guatuso er
en fascinerende oplevelse. Malekuerne er
det oprindelige folkeslag i det nordlige Costa
Rica, og de kæmper hårdt for at bevare deres
kultur, sprog, traditionelle levevis samt måder
at bo og klæde sig på, som vi introduceres til.
Vi går en kort tur i skoven, hvor malekuerne
giver eksempler og prøver på forskellige planter og urter, som de har en lang tradition for
at bruge, både i deres kost men også som
medicin til at lindre forskellige lidelser.
Malekuerne fremfører en sang og dans i deres
traditionelle klæde-dragt lavet af bark fra et
regnskovstræ, vi spiser en frokost, som de
har tilberedt, og får vi lyst, smager vi også
på levende termitter. Bagefter får vi mulighed
for at købe deres kunst, som bl.a. består af
masker og figurer skåret i balsatræ og håndmalet med stærke farver.
Efter frokosten indlogeres vi på Hotel Wilson,
hvor vi skal bo de næste tre nætter. Hotellet ligger i regnskoven og er langt fra luksuriøst. Faktisk findes her ikke store forkromede
hoteller i området, da vi er langt fra turist-

Tag en dukkert i La Fortuna-vandfaldet midt i junglen – eller se det fra oven på en zipline-tur.
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strømmene, men her er rent og hotellet har
de faciliteter, vi skal bruge – ikke mindst plads
til, at vi kan spille bridge om aftenen.
Om eftermiddagen besøger vi Henriks chokoladeplantage, Maleku Chocolate i Blue Valley
ved Llano Azul, syd for Upala. Vi sørger for at
klæde os praktisk på med fast fodtøj, langærmede bluser og lange bukser, da vi skal ud i
marken, hvor vi kan blive stukket af myg.
Vi introduceres til kakaodyrkningen og går en tur omkring
plantagen, hvor vi får lov at
smage den rå kakaofrugt og
får en grundig introduktion til
emner som ernæring, historie og biologi, ligesom vi får
besvaret alle vores spørgsmål
om kakao og chokolade.

Dag 7. Upala, besøg i Tenorio National
Park, Rio Celeste
Efter morgenmaden kører vi til Tenorio National Park, som er et must, når man befinder sig
i det nordlige Costa Rica. Udover at være et
helligt område for malekuerne er denne nationalpark for foden af Tenoriovulkanen ganske
enkelt spektakulær. Den gennemskæres af floden, Rio Celeste, hvis turkise vand er skabt af
forskellige mineraler og kobber, som strømmer
op fra undergrunden og ud
i vandet.

Caño Negro Wildlife
Reserve er et beskyttet vådområde og et
af de vigtigste økosystemer I Costa Rica

Vi afslutter gåturen med et lille
kursus i chokoladeproduktion, hvor vi bl.a.
skal pille friskristede kakaobønner og male
dem til en lidt rustik og meget personlig chokolade, som vi enten spiser med det samme
eller gemmer til senere.
Afslutningsvis får vi også lov til at smage chokoladen i sin mere professionelt tilberedte
form til et glas kokos- eller kakaosaft, og vi
kan selvfølgelig også købe lidt chokolade med
hjem, hvis vi har fået smag for sagerne.
Overnatning: Wilson Hotel
Måltider: Morgenmad, frokost, middag

I nationalparken skal vi ud
på en vandretur gennem
regnskoven, som kan være
mudret. Måske vi foretrækker gummistøvler til fornøjelsen – måske det er
mere tillokkende at vandre
i mudderet i bare tæer.

Vil man helt tæt på vandfaldet, kræver det
en tur ad stejle trapper, men man kan også
vælge bare at nyde gåturen og vandfaldet på
afstand. Selv om man holder sig fra trapperne
er der dog tale om en lidt krævende tur, der
bestemt ikke anbefales til handicappede eller
kørestolsbrugere.
Om eftermiddagen spiser vi frokost på en
lokal restaurant, hvor maden på autentisk
vis tilberedes over bål. Resultatet af tilberedningen er et godt, rustikt måltid, der smager
ganske glimrende.

Vi får et indblik i chokoladeproduktionen, når vi selv skal pille vores bønner og male dem til en rustik chokolade.
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Om aftenen spiser vi middag på hotellet og
snupper et spil bridge.
Overnatning: Wilson Hotel
Måltider: Morgenmad, frokost, middag
8. Upala, besøg ved Caño Negro
Wildlife Reserve
Caño Negro Wildlife Reserve er et beskyttet
vådområde og et af de vigtigste økosystemer I
Costa Rica, der vrimler med fugle, aber, krokodiller, mv. Turen starter tidligt, når vi kører til Los
Chiles og går ombord i en eller to både, der sejler os ad floden Rio Frio, hvor vi får rig mulighed
for at tage fantastiske naturfotos. Vi spiser en
frokost undervejs og er tilbage i Upala hen på
eftermiddagen. Bemærk, at turen har en pris på
90 dollar, som ikke er inkluderet i rejsens pris.
Om aftenen spiser vi middag på hotellet og
spiller bridge.
Overnatning: Wilson Hotel
Måltider: Morgenmad, middag
Dag 9. Upala – Rincon de la Vieja
Der er meget mere natur på programmet, når
vi kører mod Rincon de la Vieja, der er spækket med geotermisk aktivitet, vulkaner og
uberørte, tropiske skove. Navnet Rincon de
la Vieja betyder den gamle kvindes hjørne og
henviser til vulkanernes røgsøjler, der ifølge
det oprindelige folk på stedet kommer fra
enten en gammel, rygende vred kvinde oppe
på toppen, eller fra en gammel, venlig kvinde,
der laver mad til trængende forbipasserende.
Det kommer helt an på, hvem man spørger.

TENORIO NATIONAL PARK
Parken, der har fået sit navn fra
Tenoriovulkanen, er hjemsted for
pumaer, tapirer, dovendyr, aber og
ikke mindst ubegribeligt blåt vand.
Det er svovl fra vulkanen, der giver
vandet den blå farve, og på regnfulde dage vil man opleve, at den
blå farve minimeres markant, da
den kemiske blanding ”forstyrres”.

Kakao er en såkaldt superfood med et højt indhold
af antioxidanter, kalcium, jern og magnesium.
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På eventyr i regnskoven - Reinholdt bridge
14 dage

Hovedattraktionen her i parken er vulkanen
af sammen navn som nationalparken, der
er næsten 1900 meter høj og består af ni
kratere i alt. Vulkanerne i parken var meget
aktive i sidste halvdel af 1960’erne – og flere
af dem sprutter stadig med vulkansk aktivitet.

TAMARINDO
Strandparadiset Tamarindo er et
populært rejsemål for surfere såvel
som andre turister, der sætter pris
på det gode strandliv. Bølgerne ved
Tamarindos strand er tilpas moderate, og man kan således sagtens
bade, hvilket ellers ikke er en selvfølge ved flere af Nicoyahalvøens
øvrige strande. Tamarindo byder i
øvrigt på et rigtigt fint udvalg af spisesteder og barer.

en positiv effekt på ømme muskler. Det står
os frit for, om vi lader os lokke af naturens
charmerende wellnessmuligheder, men uanset hvad er det skønt at overvære, hvordan
naturen bogstaveligt talt bobler på højtryk.

Efter en god uges tid i
Costa Ricas mageløse,
Vi gemmer dog vulkanturen til i
grønne højland, går turen
morgen og kører i stedet direkte til
til stranden. Nærmere
vores skønne, rustikke lodge, som
betegnet badebyen TamaEfter en god uges
ligger plantet midt i den smukke
rindo, som ligger ud til Stiltid i Costa Ricas
natur. Her har vi resten af dagen til
lehavet på Nicoyahalvøen.
mageløse, grønne
at slappe af og nyde hotellets faciVi er fremme sidst på efterhøjland, går turen
liteter eller et spil kort.
middagen, hvor vi indlogetil stranden
Overnatning: Borinquen Lodge Hotel
rer os på vores hotel med
Måltider: Morgenmad
udsigt til det store hav. Vi
nyder det yndige farvespil
Dag 10. Rincon de la Vieja – Tamarindo
over himlen, som solen langsomt sænker sig
Vi starter dagen med vandring i nationalpar- i horisonten og ser frem til, at vi skal nyde de
ken, som virker forbavsende øde og affolket. sidste par dage i ro og mag.
Vi går i det golde men smukke landskab og Overnatning: Tamarindo Diria Beach Resort
nyder udsigten til vulkanerne, bl.a. parkens Måltider: Morgenmad
højeste, Santa Maria, der knejser 1916 meter
mod himlen.
Dag 11 og 12. Tamarindo
Tamarindo er et af surfernes mange paradiser
Parken har desuden flere vandfald, hvor i Costa Rica, men bølgerne ved byens strand
af flere bruser med chokerende blåt vand, er dog ikke højere, end at man sagtens kan
og ikke mindre end 320 floder har deres bade her. Det betyder at her, udover surfere
udspring her. Hertil er den kendt for sine i forskellige grader, også er en god blanding
mange varme kilder og boblende mudder- af både unge, gamle og familier. Vi nyder de
huller, hvis mudder efter sigende skulle have sidste par dage på den hyggelige, levende

Vi har afsat flere aftenener til bridge undervejs på rejsen.
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strand, hvor der aldrig er langt til snacks og
forfriskninger.
Det står os frit for, hvordan vi ønsker at bruge
dagene i Tamarindo. Men har man lyst til lidt
afveksling fra stranden, kan man fx bruge
dagen til søs med fiskeri eller en sejltur i solnedgangen. Hertil vil der den ene dag være
mulighed for at tage med på en læderskildpaddetur, hvor vi kommer tæt på de store
padder.
Den sidste aften nyder vi med god mad og vin
på en af Tamarindos gode restauranter.
Overnatning: Tamarindo Diria Beach Resort
Måltider: Morgenmad, afskedsmiddag
Dag 13. Tamarindo – San José – Danmark
Helt afslappede og opfyldt af nye spændende
indtryk vinker vi farvel til Tamarindo og kører
mod San José. Om aftenen flyver vi mod Danmark, og undervejs har vi en mellemlanding
i Amsterdam, inden vi er tilbage på dansk
grund i morgen.
Måltider: Morgenmad
Dag 14. Ankomst til Danmark
Forlængelse
Vælger I at forlænge rejsen med junglesafari i
Tortuguero – se særskilt program for dag 13 –
17 på næste side.

Costa Rica er hjemsted for intet mindre end 50 kolibriarter.
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TORTUGUERO
Tortuguero er et vådområde ud til
den caribiske kyst. Her findes 11
forskellige zoner, herunder regnskov, mangrove, sump, strande og
laguner, hvilket har skabt et interessant sammensurium af dyr og
planteliv. Tortuguero har bl.a. en
ganske høj koncentration af de truede læderskildpadder, men dovendyr, krokodiller, aber og bæltedyr er
også blandt områdets beboere.

Et eventyrligt ophold i nationalpark - forlængelse af rejsen:

3 dage med junglesafari i Turtoguero
Forlæng rejsen med et eventyrligt ophold
i Costa Ricas jungle i nationalparken Tortuguero, der ligger ud til den caribiske kyst.
Naturen med dens jungle, masser af vandveje
og uendelige øde strande med sort sand og
drivtømmer sender tankerne hen på filmen
Jurassic Park.

I kører sammen med gruppen fra Tamarindo til
San Jose, og mens de andre kører til lufthavnen,
køres I til jeres hotel i San José, hvor I kan se
frem til en god nats søvn, inden I skal videre på
eventyr i junglen i morgen.

En spændende del af Costa Rica, som vi varmt
vil anbefale jer at opleve. Her bliver I fluen på
væggen til det mangfoldige dyreliv, der folder
sig ud til lands, til vands og i luften, og I får
et indblik i en markant anderledes natur, end
I ellers skal opleve på denne rejse.

Dag 14. San José – Tortuguero
I står tidligt op og kører i retning af Tortuguero. Undervejs passerer I marker med alt
fra ris til ananas og kvæg. I spiser morgenmad på vejen for egen regning, og fremme
ved den lille havn stiger I om bord i mindre,
overdækkede både og sejler videre til lodgen
gennem kanaler og vandveje.

Dag 13. Tamarindo – San José
(hjemrejsedag for den øvrige del af gruppen)

Som I nærmer jer Tortuguero og den store nationalpark, kan I være heldige at spotte forskel-
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lige arter af hejrer, storke, padder og krybdyr,
som fx caimans, som er en lille alligatortype,
og det såkaldte ”jesusfirben”, som kan løbe på
bagbenene henover vand.
Tortuguero er kendt for havskildpadder og er et
vigtigt udklækningssted for fire forskellige mere
eller mindre truede arter af havskildpadder,
som man kan møde fra juli til november.
De fire arter er den grønne havskildpadde,
også kendt som suppeskildpadden, den
uægte karetteskildpadde, den ægte karetteskildpadde, hvis skjold er smukt gyldenbrunt,
og læderskildpadden. De to sidstnævnte er
opført på den internationale liste over ”kritisk
truede” dyr.

I er fremme ved lodgen lidt over middag, hvor I
bydes velkommen med en god frokost. Herefter
har I mulighed for at udforske en lille landsby og
suge godt til jer af den skønne natur, der både
skal høres, ses, duftes og mærkes.
Som mørket falder på, fornemmer I hvordan
junglen og dens lyde ændrer karakter, og måske
I er heldige at spotte et par af de skabninger, der
færdes omkring lodgen. I spiser en god middag
i restauranten, hvorefter en god nats søvn med
stor sandsynlighed virker ganske tillokkende.
Dag 15. Tortuguero, sejltur i nationalparken
I står op til en kop friskbrygget costaricansk kaffe
og hvad den glimrende morgenbuffet ellers har
at byde på. Som solen stiger på himlen, intensiveres fuglekvidderen og det morgenfriske liv i
junglen har en skøn afsmittende effekt.
Efter morgenmaden står det jer frit for, om I
vil undersøge området til fods på egen hånd,

eller om I vil deltage i nogle af lodgens udflugter mod betaling.
Selv om I befinder jer ganske tæt på lodgen,
vil I opdage, at dyrelivet er allestedsnærværende, så selv en gåtur på egen hånd kan
give jer fornemmelsen af at være på junglesafari.
Har I spottet nogle spændende dyr eller
undret jer over livet i junglen, kan I om eftermiddagen få svar på alle jeres spørgsmål, når
I tager ud på en bådtur med en af lodgens
dygtige naturvejledere.
I sejler ad små sumpede kanaler, gennem
rustik mangroveskov og kommer helt tæt på
naturen. Jeres guide er hurtig til at skelne
alligatorer fra træstammer og til at spotte
aber i trætoppene, og I får i det hele taget
et ganske spændende indblik i junglelovens
helt særprægede præmisser.

Har I lyst til at opleve Tortuguero by night, kan
det anbefales at tage med lodgens naturvejleder på safari i skumringen. I takt med at solen
er ved at gå ned, sejler I et kort stykke ind i
nationalparken, hvor en 2 timers vandring i
mørket venter.
Mens de dyr, I har set i løbet af dagen, går
til køjs, vågner andre op til dåd, og det er en
fornøjelse at overvære, hvordan scenen skifter kulør og indtages af et helt anderledes liv.
Når I kommer tilbage til lodgen, står middagen klar og godt mættede af oplevelser, kan I
nyde jeres sidste aften på lodgen i ro og mag.
Dag 16. Tortuguero – San José – Danmark
Efter morgenmaden er der afgang mod San
José. Turen tager 5-6 timer, og efter ankomst til
San José bliver i kørt til lufthavnen for hjemrejse
med aftenfly til Danmark.
Dag 17. Ankomst til Danmark
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