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Velkommen til naturen!
Tag med på en eventyrlig rejse, hvor farven grøn får en helt ny betydning, og naturen 
spiller op med et kontrastfyldt show. Costa Rica er en skattekiste af vulkaner, tåge-
skove, vandfald, vilde dyr og bedårende sandstrande. Et særpræget koncentrat af natur, 
der fortjener at blive oplevet og udforsket i selskab med dem, man holder af. 

Vi har sammensat fire rejseforslag, der forener det skønneste fra naturen med det gode liv, som de lokale betegner 
som ’pura vida’. Vi har bestræbt os på at udvikle nogle spændende ruter, hvor der plads til at komme helt ned i gear 
men også mulighed for at mærke adrenalinen bruse i årerne. Hertil har vi håndplukket en række gode hoteller og 
udvalgt de bedste samarbejdspartnere, så I får den ultimative oplevelse af Costa Rica – uanset om I vælger at køre 
med bus eller leje bil.

Fælles for alle vores rejseforslag er, at de netop skal ses som forslag. Har I særlige ønsker til jeres Costa Rica-eventyr, 
kan vi tilpasse rejserne, så de matcher jeres drøm, behov og tidshorisont. Ring til vores eksperter på 4526 0000 og 
få en snak om, hvordan I kan opleve Costa Rica.

Vi ønsker jer en god rejse.

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

Mulighed for 
at tilpasse eller 
helt skræddersy 

din rejse
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MONTEVERDE CLOUD FOREST

Der venter store naturoplevelser i den fantasti-
ske Monteverde Cloud Forest. I går på hænge-
broer, 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 dyre-
liv. 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 gule kæmpenæb.

PRISER

Ikke inkluderet i prisen

Rejseforsikring, ekspeditionsgebyr 
kr. 200 pr. ordre, drikkepenge

Bemærk: Prisintervallerne angiver den 
forventede pris for rejsen. Den endelige 
pris afhænger af rejseperiode, fly- og hotel 
kapacitet  

Børnepriser: Baseret på egen eller delt seng 
og i forbindelse med rejse med to voksne 

REJSETYPE PRIS PR. PERSON 

Godt 
Med minibus

Fra kr. 16.280 - 19.340

Godt 
Med billeje kat. A

Fra kr. 16.170 - 19.220

Børnepriser Fra kr. 9.440 - 11.830

Tillæg for rejser over jul og nytår samt påske 
– spørg efter pris                         

Inkluderet i prisen

Fly t/r København / Billund / Aalborg -  
San Jose på økonomiklasse via Paris eller 
Amsterdam

Lufthavnsskatter og afgifter 

Privat transport mellem San Jose lufthavn  
og San Jose hotel

Herefter
Delt transport mellem destinationerne
eller
12 dages billeje inklusive kaskoforsikring 
og GPS i en Daihatsu Bego eller lignende 
biltype (max 2 pers.)

13 nætter inkl. morgenmad
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En perlerække af højdepunkter
Denne rejse bringer jer rundt til det ene højdepunkt efter det andet i Costa Ricas uforligne-
lige natur. I starter i San José, hvor I bruger en dag i byen eller besøger de omkringliggende 
vulkaner, inden turen går til Puerto Viejo de Talamanca på den caribiske kyst. Her kan I snorkle 
blandt masser af fisk på koralrevet og nyde livet i den hyggelige lille by, der er præget af både 
latinske, afro-caribiske og oprindelige kulturer.

Inde midt i landet skal I opleve de knejsende vulkaner og højlandsregnskove, som Costa Rica måske 
er allermest kendt for. Omkring Arenalvulkanen kan I gå på opdagelse i floraen og faunaen og dyppe jer
i varme helende kilder, og ved Monteverde kan I gå tur på hængebroer i trætop-højde og suse afsted i en zipline, 
mens brøleaberne underholder.

Rejsen slutter ved Stillehavskysten, hvor I skal nyde den smukke Manuel Antonio National Park, lige der hvor den grønne 
regnskov møder stranden og havet. Transporten foregår med små turist-shuttlebusser eller jeres egen lejebil. De fleste 
steder kan I tilkøbe udflugter med engelsktalende guider, der tilfører viden og godt selskab. En rejse til jer, der vil opleve 
landets absolutte højdepunkter i et passende tempo og med mulighed for udflugter i den prægtige natur.

Dag 1. Danmark - San José
I flyver fra Danmark og er fremme i San José i 

løbet af aftenen.

Dag 2. San José, oplevelser på 
egen hånd eller tilkøb udflugt
Brug dagen i selskab med en engelsktalende 

guide på tur gennem byens travle gader 

og markeder, der bugner af velsmagende 

frugter og fabelagtig kaffe. Vil I se vulkaner, 

tilbyder vi også udflugter, der går uden for 

byen til Irazu- og Poas-vulkanerne, hvor I kan 

nyde udsigten til blågrønne søer, vandfald  

og jungle.

Dag 3. San José – Puerto Viejo 
de Talamanca
Turen går til Det Caribiske Hav og Puerto Viejo 

de Talamanca i Limón-provinsen. En tidligere 

fiskerby, der i dag er blevet et feriested for os, 

der leder efter en dejlig strand, et spændende 

lokalt liv og gode spisesteder.

Opgrader hotel et eller flere steder. Se hotelbeskrivelser på stjernegaard.dk

TUREN I OVERBLIK NÆTTER GODT  EKSTRA GODT   DELUXE

San José  2 Balmoral Hotel  Grano de Oro Hotel   Grano de Oro Hotel 

Puerto Viejo de Talamanca 4 Azania Bungalows Hotel  Le Caméléon Boutique Hotel  

Arenal/La Fortuna  2 Arenal Volcano Inn  Nayara Hotel Spa & Gardens +

Monteverde  2 Cala Lodge  Hotel Poco a Poco   Belmar Hotel 

Manuel Antonio  3 Hotel Playa Espadilla  Parador Resort & Spa   Arenas del Mar Beachfront &  
        Rainforest Resort  

NICARAGUA

Manuel Antonio

Monteverde

San José

Arenal/La Fortuna

Puerto Viejo 
de Talamanca

COSTA
RICA

PAN
AM

A

Fra kyst til kyst
San José, Puerto Viejo, Arenal, Monteverde, 
Manuel Antonio - 15 dage 

Besøg et af San Josés markeder og få smag for 
landets råvarer.

Nationalteatret er blandt San Josés mest prominente bygninger.

15 dage
fra kr. 16.170
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Dag 4-6. Puerto Viejo de Talamanca, 
oplevelser på egen hånd
I finder jer hurtigt til rette i byen, som er præ-

get af en skøn blanding af latino, afro-caribisk 

og oprindelig kultur. 

Brug fx en dag ved Punta Uva-stranden eller 

besøg Cahuita National Park, som strækker sig 

fra de nære kystområder og ud i havet, bl.a. 

dækkende et 4 km langt koralrev. 

Nationalparken er bl.a. ynglested for havskild-

padder, der typisk ses i nationalparken fra 

marts til oktober. Det er også muligt at for-

dybe sig i den oprindelige kultur med et besøg 

i Talamanca Indian Rerserve, at ride ud den 

smukke natur på hesteryg, vandre i højlandet, 

sejle i kajak og meget mere.

Dag 7. Puerto Viejo de Talamanca 
– Arenal/Fortuna
Jeres rejse går videre til La Fortuna og Arenal-vul-

kanen, der med sin kegleformede figur nærmest 

kan beskrives som prototypen på en vulkan.

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 eksplo-

sioner, og resultatet var, at tre landsbyer blev 

begravet og 87 mennesker døde. 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. 

Efter dagens køretur på omkring 5 timer, indlo-

geres I på jeres hotel og kan se frem til endnu 

et par dage i naturens tegn.

Dag 8. Arenal/Fortuna, oplevelser 
på egen hånd eller tilkøb udflugt
Gå på opdagelse i jeres eget tempo, eller til-

køb eventuelt udflugter med lokale engelskta-

lende guider. Det kunne være en vandretur ved 

foden af Arenalbjer-

get, hvor I ser aber, 

fugle og dovendyr og 

besøger de naturlige 

kilder ved Tabacón, 

som får sin varme fra 

vulkanen. En afslap-

pende oplevelse, der 

forener natur og well-

ness på fineste vis.

Alternativt kan I nyde 

en dag på hesteryg til det smukke La Fortuna-

vandfald eller med adrenalinen susende gen-

nem kroppen på en canyoning-tur, når I rap-

peller ned ad en kløft, klatrer over klipper og 

bliver godt våde undervejs. 

Hører I til dem, der foretrækker en mere afslap-

pet naturoplevelse, så tag på en sejltur ned ad 

Peñas Blancas-floden og nyd, at naturen får 

frit spil for øjnene af jer.

Dag 9. Arenal/Fortuna – Monteverde
I har en køretur på lidt over tre timer til jeres 

næste stop ved Monteverde. Det særlige ved 

Monteverde er den såkaldte tågeskov. Her 

kommer fugten ikke kun fra regn men også 

fra kondenseret vand fra det skydække, som 

næsten konstant driver over bjergtoppene i de 

tropiske egne.

Når I har tjekket ind på hotellet, bruger I måske 

eftermiddagen på en gåtur, og når 

mørket falder på, kan I udforske 

dyrelivet ’after dark’. Mens nogle 

fugle sover roligt i trætoppene, er 

andre dyr, bl.a. gnavere, næse-

bjørne, træpindsvin, gråræve og 

dovendyr i fuld sving med at leve 

livet. En tur i regnskoven efter sol-

nedgang bør ikke opleves på egen 

hånd, men det er muligt at tilkøbe 

en udflugt.

Dag 10. Monteverde, oplevelser på egen 
hånd eller tilkøb udflugt
Der er mange muligheder, men et absolut 

must er en gåtur over Monteverdes ikoniske 

hængebroer. Her går I gennem trætoppene og 

får måske øje på dovendyr og brøleaber for-

uden en masse tropiske fugle.

I kan også prøve ziplining, hvor I glider gennem 

trætoppene på et metalkabel, alt imens natu-

Nationalparken er bl.a. 
ynglested for havskild-
padder, der typisk ses 
i nationalparken fra 
marts til oktober

Nyd strandlivet ved den gamle fiskerby, Puerto Viejo. Costa Ricas Caribien

Fra kyst til kyst
San José, Puerto Viejo, Arenal, Monteverde, Manuel Antonio 
- 15 dage 
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For få år siden spyede den om sig med eksplosioner 
og lava, i dag kan I nyde Arenal-vulkanens roligere 
temperament.

ren folder sig ud for øjnene af jer. Eller I kan 

besøge det nærliggende Santa Elena-reservat, 

hvor I går gennem smukke bambus- og breg-

nelandskaber.

Dag 11. Monteverde – Manuel Antonio
I dag skal I videre ud til Stillehavskysten, hvor 

I skal tilbringe resten af jeres ferie ved Manuel 

Antonio National Park, hvor grøn regnskov 

møder hvide sandstrande og blåt hav. Det giver 

både mulighed for daseliv og store oplevelser.

Dag 12-13. Manuel Antonio, oplevelser på 
egen hånd eller tilkøb udflugter
Foruden afslapning i liggestolen må I ikke gå 

glip af en guidet vandretur i selve Manuel 

Antonio-nationalparken, hvor I bl.a. kan møde 

leguaner, aber, dovendyr og vaskebjørne. 

Hvis adrenalinniveauet er blevet for lavt, kan I 

spæde til med whitewater rafting, surfing og 

forskellige andre vandsportsaktiviteter, snork-

leture og deep-sea-fiskeri.

Dag 14. Manuel Antonio, hjemrejse
Alting har en ende, og i dag begynder hjem-

rejsen mod Danmark. Det tager ca. fire timer 

at køre til lufthavnen ved San José, hvor I går 

ombord på flyet, der bringer jer hjem med et 

stop undervejs.

Dag 15. Ankomst til Danmark
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FÅ DET HELE MED
På udflugter med engelsktalende guide

Nyd Costa Rica i jeres tempo, og supplér rejsen med en eller flere 
oplevelser fra vores store udflugtsprogram. Vi har nøje udvalgt de 
udflugter, som vi mener, kan tilføje jeres rejse noget helt særligt og 
give jer en uforglemmelig oplevelse. Tal med jeres rejsekonsulent og 
bliv inspireret til hvilke udflugter, der kan sætte prikken over i’et på 
jeres Costa Rica-eventyr. 

Se mange flere udflugter på stjernegaard.dk 
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MONTEVERDE BY NIGHT
Udforsk Costa Ricas wildlife på en lidt ander-
ledes måde, når mørket falder på. Her vågner 
en del af junglens dyr op til dåd og holder 
en fest. Bl.a. dovendyr, næsebjørne, gnavere, 
træpindsvin, gråræve, fugleedderkopper og 
meget andet.

VANDRING OG VARME 
KILDER VED ARENAL
Tag en vandretur ved Arenal-vulkanen, hvor I 
møder junglens dyr og nyder udsigten. Afslut 
med en wellnessoplevelse i naturens tegn, 
når I besøger Tabacón Hot Springs, hvis 
wellnessbade får sin varme fra vulkanen.

MONTEVERDES HÆNGEBROER
Tag på en 3-kilometers rute gennem 
skovstier og over syv broer i det tågede 
skovlandskab, til tider 80 meter over jorden. 
En nærværende oplevelse i naturen, tæt på 
brøleaber, dovendyr og skovens famøse 
Ficus-træer.

SAFARI PÅ PEÑAS 
BLANCAS-FLODEN
Oplev det spændende dyreliv fra vandsiden, 
når I sejler lydløst ned ad Peñas Blancas-
floden. Her møder I både aber, leguaner, 
dovendyr, skildpadder og krokodiller – men 
ikke mindst et rigt fugleliv og smuk natur.

ADVENTURE I LA FORTUNA
Formålet med denne tur er at begive sig gen-
nem Lost Canyon-kløften med alt, hvad det 
indebærer af rapelling, klatring og svømning. 
Iført sikkerhedsudstyr og i selskab med en 
god guide, får I bl.a. mulighed for at rapelle 
60 meter ned ad et vandfald.

KAJAK OG SNORKLING 
VED ISLA CHORA
Oplev Isla Chora og det klare, blå hav, der 
omgiver den på en dagsudflugt, der kombi-
nerer snorkling og farverige fisk med en ople-
velsesrig tur i havkajak. Eventuelt kombineret 
med daseliv på øens skønne strande. 

SE SKOVEN PÅ EN 
CANOPY-TUR
Sus gennem tusindvis af trætoppe på et me-
talwire og mærk adrenalinen bruse i årerne. 
På denne tur kombinerer I zipline med rap-
pelling, og I får desuden mulighed for at op-
leve et 45 meters frit fald ved Tarzan-gyngen.

HAVSAFARI OG SNORKLING 
VED ISLA CHORA
Ved Isla Chora, tæt på Samara og Carrillo, 
venter det vilde undervandsliv og smukke, 
sandstrande. På vejen dertil kan I være hel-
dige at spotte både pukkelhvaler og delfiner. 
En vidunderlig dag med alt godt fra havet. 
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CORCOVADO NATIONAL PARK

Corcovado National Park, tæt på Drake Bay, 
er Costa Ricas mest altomfavnende national-
park med 13 forskellige økosystemer, her-
under tågeskov, lavlandsskov, palmeskov og 
mangroveskov. En rigtig regnskov med ca. 6 
meter regn om året, som bl.a. huser hele 2,5% 
af verdens samlede biodiversitet. Da man i 
1980’erne fandt en 12 kilo tung guldklump, var 
parken nær underlagt en rasende guldfeber. 
Heldigvis kom det aldrig så vidt, og I kan stadig 
opleve den uspolerede natur, bl.a. med tapirer, 
jaguarer og saltvandskrokodiller.

PRISER

Ikke inkluderet i prisen

Rejseforsikring, ekspeditionsgebyr 
kr. 200 pr. ordre, drikkepenge

Inkluderet i prisen

Fly t/r København / Billund / Aalborg -  
San Jose på økonomiklasse via Paris  
eller Amsterdam

Lufthavnsskatter og afgifter 

Privat transport mellem San Jose lufthavn  
og San Jose hotel

Herefter
Privat transport mellem destinationerne
eller
13 dages billeje inklusive kaskoforsikring 
og GPS i en Daihatsu Bego eller lignende 
biltype (max 2 pers.)

13 nætter inkl. morgenmad

Bemærk: Prisintervallerne angiver den 
forventede pris for rejsen. Den endelige 
pris afhænger af rejseperiode, fly- og hotel 
kapacitet  

Børnepriser: Baseret på egen eller delt seng 
og i forbindelse med rejse med to voksne 

REJSETYPE PRIS PR. PERSON 

Godt 
Med minibus/
privat transport

Fra kr. 27.245 - 31.260

Godt 
Med billeje kat. A

Fra kr. 23.710 - 29.205

Børnepriser Fra kr. 14.120 - 16.735

Tillæg for rejser over jul og nytår samt påske 
– spørg efter pris                         
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San José, San Gerardo de Dota, Drake Bay, Manuel 
Antonio NP, Monteverde, Hermosa Beach - 15 dage

Højdepunkter og hemmeligheder

En turné gennem nationalparker
Costa Rica er en fryd for øjnene og for sindet, og det er svært ikke at blive øjeblikkeligt for-
elsket i landet, hvis natur på en og samme tid er pompøs, nærmest prangende – og helt aldeles 
beroligende. På denne kør-selv-rejse kommer I ’backstage’ i en verden af vild natur. Efter en 
enkelt nat i hovestaden San José kører I til fugleparadiset San Gerardo de Dota, efterfulgt af 
Drake Bay, der på flere måder ligger langt uden for lands lov og ret. Begge steder får I et kig bag 
facaden på nogle af Costa Ricas mest oversete naturskønheder, der er de færreste turister forundt.

Fra Drake Bay går rejsen videre til den fortryllende nationalpark, Manuel Antonio. Et sandt paradis 
på mindre end 7 km2. Størrelsesforholdene skrues markant op, når I suges ind i eventyret i Monteverdes uende-
lige tågeskov blandt tårnhøje træer og vilde dyr. Selv om dette er et af Costa Ricas absolutte højdepunkter, kom-
mer I hurtigt til at føle jer ganske små i naturens altoverskyggende favn. Rejsen afsluttes ved den bedårende Her-
mosa Beach, som ligger i en rolig bugt ud til Stillehavet. Et livsnyderparadis, der trods sin ynde bestemt ikke er kedeligt.

Bemærk, at rejsen er en kør-selv-rejse og kræver almindelig god fysik.

Dag 1. Danmark - San José
I flyver fra Danmark og er fremme i San José i 

løbet af aftenen.

Dag 2. San José - San Gerardo de Dota, 
kør selv
Turen går til San Gerardo de Dota, der ligger 

ved tågeskoven Los Quetzales, langt uden 

for lands lov og ret. I vandrer gennem den 

smukke natur, der er spækket med vandfald, 

rislende vandløb og smukke planter i fuldt 

flor, og møder formentlig også den eftertrag-

tede quetzalfugl, en farverig fætter, der har 

givet parken sit navn. 

Dag 3. San Gerardo de Dota - Drake Bay,
kør selv
I sætter kursen mod Udkants-Costa Rica, nær-

mere betegnet Drake Bay. Også her får I følel-

sen af at være langt væk fra virkeligheden, ikke 

mindst når I sejler det sidste stykke gennem 

mangroveskov. 

COSTA
RICA

NICARAGUA

San Gerardo
  de Dota

Drake Bay

Manuel Antonio

Monteverde

San José

Hermosa Beach

PAN
AM

A

15 dage
fra kr. 23.710

Quetzalfuglen er yderst sjælden. Skal den ses, er San Gerardo de 
Dota et godt bud. 

Kaffe er en af Costa Ricas største eksportvarer. Smager I den, vil I hurtigt forstå, hvorfor. 

Opgrader hotel et eller flere steder. Se hotelbeskrivelser på stjernegaard.dk

TUREN I OVERBLIK NÆTTER GODT  EKSTRA GODT   DELUXE

San José  1 DoubleTree by Hilton Cariari 	 Grano de Oro Hotel   

San Gerardo de Dota  1 Trogon Lodge  Dantica Cloud Forest Lodge +

Drake Bay  3 Aguila de Osa Inn  Drake Bay Wilderness Resort  Copa de Arbol Beach &  
        Rainforest Resort  

Manuel Antonio  2 Hotel Playa Espadilla  Parador Resort & Spa  Arenas del Mar Beachfront &  
        Rainforest Resort +

Monteverde  2 Cala Lodge  Hotel Poco a Poco   Belmar Hotel  

Hermosa  4 Bosque del Mar  El Mangrove  
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Foruden afslapning er her nok at give sig til. 

Dyrene pusler i buskadset og ude på havet 

springer delfinerne, mens hvalerne fra tid til 

anden dukker op med et ordentligt sprøjt til 

følge.

Dag 4-5. Drake Bay, udflugt til Corcovado 
National Park og snorkeltur til Caño Island
Under jeres ophold i Drake Bay har vi valgt at 

inkludere to skønne udflugter i rejsens pris: 

En dagsudflugt til Corcovado 

National Park og en snorkeltur 

til Caño Island.

På Caño Island nyder I synet af 

nogle af Costa Ricas smukkeste 

fisk og koraller, og på vejen dertil 

ser I måske både hvaler og del-

finer. På land oplever I den 417 

km2 store Corcovado National 

Park, og det er bl.a. her, I fin-

der alle de fire abearter, der 

lever i Costa Rica. Hertil Mellem- 

amerikas største landpattedyr, bairds-tapiren, 

der kan nå en længde på 2 meter. 

Vil I også opleve junglen ’after dark’, kan I til-

købe en natsafari, hvor alle nattemørkets dyr 

spiller op med et vældigt leben. 

Dag 6. Drake Bay – Manuel Antonio 
National Park, kør selv
I kører til Manuel Antonio. Costa Ricas mindste 

nationalpark på bare 6,83 km2 – men alligevel 

udnævnt blandt verdens 12 smukkeste natio-

nalparker af Forbes. I indlogeres på et hotel 

tæt ved stranden og kan se frem til et par dage 

i paradis.

Dag 7. Manuel Antonio, oplevelser 
på egen hånd eller tilkøb af udflugter
I befinder jer i det lille paradis, der dækker over 

grøn jungle, vandfald og små idylliske bugter 

med kridhvide strande 

og et himmelsk hav.

Tag en let vandring 

gennem den grønne 

skov, oplev den på 

hesteryg eller prøv 

kræfter med et væld 

af sjove adventure-

aktiviteter. Fx white 

water rafting eller 

ziplining. 

Vil I gerne ud på vandet, er der mulighed for 

at fange tun og andet godt på dybt vand eller 

padle i kajak gennem mangroveskove – hvis I 

da ikke foretrækker at nyde solnedgangen fra 

en katamaran.    

Dag 8. Manuel Antonio – 
Monteverde, med bus eller kør selv
På vejen til Monteverde krydser I Tarcoles-flo-

den, hvor I kan spotte et væld af velnærede 

På Caño Island nyder I 
synet af nogle af Costa 
Ricas smukkeste fisk og 
koraller, og på vejen der-
til ser I måske både hva-
ler og delfiner

Spot fugle, dovendyr og aber i trætoppene.

krokodiller, der ligger og daser til frit skue for 

turisterne. Det særlige ved Monteverde er den 

såkaldte tågeskov. Her kommer fugten ikke 

kun fra regn men også fra kondenseret vand 

fra det skydække, som næsten konstant driver 

over bjergtoppene i de tropiske egne.

Når I har tjekket ind på hotellet, bruger I måske 

eftermiddagen på en gåtur, og når mørket fal-

der på, kan I udforske dyrelivet ’after dark’. 

Mens nogle fugle sover roligt i trætoppene, er 

andre dyr, bl.a. gnavere, næsebjørne, træpind-

svin, gråræve og dovendyr i fuld sving med at 

leve livet. 

Dag 9. Monteverde, oplevelser på egen
hånd eller tilkøb af udflugter
Et absolut must er en gåtur over Monteverdes 

ikoniske hængebroer. Her går I gennem træ-

toppene og får måske øje på dovendyr og brø-

leaber foruden en masse tropiske fugle.

I kan også prøve ziplining, hvor I glider gennem 

trætoppene på et metalkabel, alt imens natu-

ren folder sig ud for øjnene af jer. Eller I kan 

besøge det nærliggende Santa Elena-reservat, 

hvor I går gennem smukke bambus- og breg-

nelandskaber.

Dag 10. Monteverde – 
Hermosa Beach, kør selv
I skal videre til Hermosa Beach på den nord-

vestlige del af Nicoyahalvøen. I kan se frem til 

Nyd nationalparkerne fra vandsiden i en kajak. 

San José, San Gerardo de Dota, Drake Bay, Manuel Antonio 
National Park, Monteverde, Hermosa Beach - 15 dage

Højdepunkter og hemmeligheder
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Afslut rejsen på Hermosa Beach, der ligger i en smuk bugt ved Stillehavet. 

en køretur på ca. 3 timer gennem vekslende 

landskaber med endestation i et lille paradis.

Skulle I ikke allerede være fuldstændigt afslap-

pede, er det her, I kommer helt og aldeles 

ned i gear. Den 2-kilometer lange sandstrand 

byder på en afslappet atmosfære og en spek-

takulær solnedgang. Et sandt livsnyderparadis 

med den helt rette dosis af butikker, hoteller 

og restauranter.

Dag 11-13. Hermosa Beach, oplevelser på 
egen hånd eller tilkøb af udflugter
Hermosa Beach er en glimrende badestrand 

med roligt vand, og her er både mulighed for 

at snorkle og komme helt og aldeles ned i gear.

Udover at dase kan I eksempelvis leje en kajak 

og padle langs kysten, til I finder en skjult lille 

strand. Alternativt fungerer Hermosa også som 

et springbræt til nogle af de nordlige national-

parker, fx Santa Rosa National Park eller det 

geotermiske vidunder af et landskab, Rincón 

de la Vieja National Park, hvor I får mulighed 

for at udforske golde lavalandskaber, aktive 

kratere og boblende mudderpøle.

Dag 14. Hermosa Beach – hjemrejse
I pakker kufferten og kører til lufthavnen i San 

José. Her afleverer I bilen og flyver til Danmark 

med et stop undervejs. 

Dag 15. Ankomst til Danmark
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I Costa Rica er vulkaner og grønne skove aldrig langt væk, og naturens værker 
dukker op, når du mindst venter det. Tag en afstikker fra stillehavsstranden, fra 
San José eller fra den grønne jungle, og nyd en bid af Costa Ricas store buffet af 
lækker natur, der slår benene væk under dig. Tag med til skildpaddernes paradis 
i Tortuguero, Poas-vulkanens krater, Rincon de la Viejas vulkanske landskaber, 
smukke Rio Celeste og paradis på jord, Manuel Antonio National Park. 

5 EVENTYRLIGE 
OVERRASKELSER
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EN RYGENDE FORNØJELSE 
– RINCON DE LA VIEJA
Det bragende smukke vulkanlandskab ligger mellem 
Arenal og strandene ved Stillehavskysten. Her går 
I på opdagelse i et landskab spækket med geoter-
misk aktivitet, vulkaner og uberørte, tropiske skove. 

Hovedattraktionen er den næsten 1900 meter høje 
vulkan med ni kratere, hvor af flere stadig sprutter 
med vulkansk aktivitet. Hertil finder I boblende 
mudderhuller, varme kilder og vandfald, og ikke 
mindre end 320 floder har deres udspring her. 

SKILDPADDERNES PARADIS 
– TORTUGUERO
Det er naturen, der hersker i Tortuguero, og det 
mærker I allerede, som I kommer sejlende ad de 
sumpede vandveje til det, der i folkemunde omtales 
som Mellemamerikas Amazonas. 

Skildpadderne udgør det helt store trækplaster, 
og nationalparken huser også alle Costa Ricas fire 
skildpaddearter. Foruden mødet med skildpadder, 
krokodiller, tukaner, papegøjer, dovendyr og aber, 
indlogeres I i vaskeægte junglelodges.

GOD KEMI – RIO CELESTE
Rio Celeste er et lille paradis nord for Arenal, der er 
som taget ud af forestillingen om paradis. 

Ifølge sagnet var det Gud selv, der lagde farve til det 
blå vand, der fosser ud over klippen i den grønne 
oase, men biologer har dog en anden forklaring på 
det pigmenterede blå syn af et vandfald. Nemlig at 
områdets forskellige mineraler skaber en kemisk 
proces, der skaber det blå vand. Beviset kan I se, 
når I besøger ’El Teñidor’ – stedet hvor det brune 
flodvand møder den mineralske kilde.

EN BLÅGRØN COCKTAIL 
– POAS-VULKANEN
Poas-vulkanen tager sig bedst ud i de tidlige mor-
gentimer, inden skyerne finder vej over krateret. 
Vulkanens krater er lettilgængeligt og udsigten til 
den smukke, blågrønne kratersø akkompagneres 
af en kraftig duft af svovl, der minder jer om de 
kræfter, der har skabt det smukke syn. 

Kombiner vulkanbesøget med en vandretur gennem 
grønne skove til den smukke Botos-sø og tag even-
tuelt en afstikker til La Paz-vandfaldene i nærheden.

BLÅ LAGUNER OG GRØNNE
SKOVE – MANUEL ANTONIO
Denne nationalpark er noget ganske særligt, ikke 
mindst fordi den af Forbes er blevet kåret blandt 
verdens 12 smukkeste nationalparker. 

Vilde bølger, blå laguner, dovendyr og aber, man-
groveskov, smukke vandfald, grønne skove og sand 
mellem tæerne. Manuel Antonio har det hele. Et 
paradis, der skal udforskes i kajak, til fods, med 
adventureaktiviteter og på en strandstol plantet 
i sandet. 
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Costa Ricas træer har fået vokseværk. 

ARENALVULKANEN

Den store kegleformede vulkan måler 1.633 
meter og har et krater på 140 meter i diame-
ter. 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, hvor man kan pleje ømme ben og 
trætte muskler efter en lang dag i naturen. 

PRISER

Ikke inkluderet i prisen

Rejseforsikring, ekspeditionsgebyr 
kr. 200 pr. ordre, drikkepenge

Bemærk: Prisintervallerne angiver den 
forventede pris for rejsen. Den endelige 
pris afhænger af rejseperiode, fly- og hotel 
kapacitet  

Børnepriser: Baseret på egen eller delt seng 
og i forbindelse med rejse med to voksne 

REJSETYPE PRIS PR. PERSON 

Godt 
Med minibus

Fra kr. 14.500 - 17.605

Godt 
Med billeje kat. A

Fra kr. 14.715 - 17.835

Børnepriser Fra kr. 9.440 - 11.830

Tillæg for rejser over jul og nytår samt påske 
– spørg efter pris                         

Inkluderet i prisen

Fly t/r København / Billund / Aalborg -  
San Jose på økonomiklasse via Paris  
eller Amsterdam

Lufthavnsskatter og afgifter 

Privat transport mellem San Jose lufthavn  
og San Jose hotel

Herefter
Delt transport mellem destinationerne
eller
8 dages billeje inklusive kaskoforsikring 
og GPS i en Daihatsu Bego eller lignende 
biltype (max 2 pers.)

10 nætter inkl. morgenmad
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Dag 1. Danmark – San José
I flyver fra Danmark og er fremme i San José i 

løbet af aftenen.

Dag 2. San José – Tortuguero
Eventyret kalder og turen går til sumppara-

diset Tortuguero National Park ved den cari-

biske kyst. Undervejs spiser I morgenmad og 

skifter bussen ud med mindre, overdækkede 

både, der sejler jer videre til jeres lodge ad 

de snørklede vandveje. Langsomt omsluttes 

I af mangrove og tropiske træer, som natu-

ren suger jer ind i en simultan virkelighed, der 

synes lysår væk.

Som båden nærmer sig Tortugero, kan I være 

heldige at spotte hejrer, storke, papegøjer, pad-

der og krybdyr. Måske endda nogle af de små 

caimans, der er Tortugueros svar på en alligator. 

Efter frokost skal I på safari i selskab med en 

dygtig naturvejleder, der kan fortælle vidt og 

Tortuguero er hjemsted for alle Costa Ricas fire skildpaddearter. Transporten i Tortuguero foregår primært 
til søs ad snørklede vandveje, side om side 
med caimans og skildpadder. 

Fortryllende trio - adrenalin, afslapning og vild natur
Costa Rica er et sammensurium af overvældende natur, der folder sig ud over det ganske 
land. På denne rejse får I smag for tre herlige sider af landet, når I besøger skildpaddernes pa-
radis i Tortuguero, Arenalvulkanen ved de grønne skove omkring La Fortuna og afslutningsvist 
de smukke strande ved Samara på Stillehavskysten.

I Tortuguero indlogeres I på en lodge med helpension og fuld udflugtsprogram. Her er I omgivet af 
vild natur, og på daglige ekskursioner udforsker I det unikke økosystem med skildpadder, fugle og reptiler og 
tager på besøg i områdets lille landsby.

Fra skildpadderne i øst går turen videre til den ikoniske Arenalvulkan, der troner op i landskabet ved byen La Fortuna. 
Området bugner med magiske, grønne skove, brusende vandfald og naturlige kilder, varmet af vulkanen selv. Drømmer I om at 
zipline gennem det grønne, gå på hængebroer gennem trætoppene eller bade i vandfald eller varme kilder, er det her, det sker.

Sidste stop på rejsen er Samara. En skøn lille strandoase ved Stillehavet, hvor dovent palmesvaj sætter tempoet til fire dages 
komplet afslapning.

En rejse til jer, der vil opleve Costa Rica fra 3 skønne vinkler med mulighed for spændende udflugter i den skønne natur.

Arenal/La Fortuna

San José

Tortuguero

COSTA
RICA

NICARAGUA

Carrillo/Samara

PAN
AM

A

12 dage
fra kr. 14.500

Skildpadder, skov og det søde 
strandliv
San José, Tortuguero, Arenal, Samara Beach - 12 dage

Opgrader hotel et eller flere steder. Se hotelbeskrivelser på stjernegaard.dk

TUREN I OVERBLIK NÆTTER HOTELKATEGORI GODT  HOTELKATEGORI EKSTRA GODT 

San José  1 DoubleTree by Hilton Cariari  Grano de Oro Hotel   

Tortuguero  2 Pachira Lodge  Manatus Hotel 

Arenal/La Fortuna  3 Arenal Volcano Inn  Nayara Hotel Spa & Gardens +

Samara/Carillo  4 Sol Samara Hotel  Nammbu Beachfront Bungalows  
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bredt om det rige dyreliv og det helt særlige 

økosystem. I sejler gennem mangroveskov og 

fornemmer, hvordan naturen er i fuldt vigør. 

Undervejs hjælper jeres guide med at skelne 

caimans fra træstammer og giver jer en dybere 

forståelse for det liv, der leves netop her. Til-

bage på lodgen venter en god aftenbuffet.

Dag 3. Tortuguero – en dag i 
nationalparken
I vågner op til fuglefløjt og uden for døren 

venter et leben uden lige. Efter morgenma-

den kan I tage de fornuftige sko 

på og gå en tur i den vilde natur, 

der omgiver lodgen. Allerede her 

får I en god fornemmelse for den 

varierede natur, der spreder sig i 

alle retninger.

Eftermiddagens tur går til den lille 

landsby, Tortuguero Village. Her 

besøger I museet og går en tur 

i landsbyen. Trods byens spæde 

størrelse finder I både kunsthånd-

værkere, sjove lokale butikker og restauran-

ter, og kun et kort stykke bag byen ligger den 

sorte strand, hvor I kan være heldige at spotte 

skildpadder. 

Efter aftensmaden er der mulighed for at 

komme på skildpaddesafari i nattemørket - 

dog mod betaling.

Dag 4. Tortuguero – Arenal/La Fortuna,
med båd og bus eller kør selv
Turen går til La Fortuna ved Arenalvulkanen 

– Costa Ricas mest berømte vulkan. I sejler 

det første stykke ud af Tortuguero og spiser 

frokost undervejs, hvorefter I skifter til bus 

eller jeres lejede bil og sætter kursen mod La 

Fortuna.

Som I nærmer jer La Fortuna i løbet af efter-

middagen, opdager I den smukke, kegle-

formede vulkan, der stritter op i det grønne 

landskab. I perioden fra 

det store vulkanudbrud 

i 1968 frem til 2010, 

kunne man dagligt se, 

hvordan vulkanen spy-

ede sin orange lava mod 

den sorte nattehimmel. 

I dag er der lukket og 

slukket for det store 

show, men oplevelserne 

omkring vulkanen er der 

ikke lagt en dæmper på, og her er rig mulighed 

for at mærke adrenalinen bruse i årerne. 

I bruger måske resten af dagen på en gåtur 

ad hængebroerne, der svinger sig gennem de 

grønne trætoppe. Alternativt vælger I måske at 

slappe af på hotellet eller ved et af områdets 

mange varme kilder.

Dag 5-6. Arenal/La Fortuna – oplevelser 
på egen hånd eller tilkøb af udflugter
Gå på opdagelse i jeres eget tempo eller tilkøb 

eventuelt udflugter med lokale engelsktalende 

guider. Fx en vandretur ved foden af Arenal-

bjerget, hvor I ser aber, fugle og dovendyr og 

besøger de naturlige kilder ved Tabacón, som 

får sin varme fra vulkanen. En afslappende 

oplevelse, der forener natur og wellness på 

fineste vis.

Alternativt kan I nyde en dag på hesteryg til 

det smukke La Fortuna-vandfald eller med 

adrenalinen susende gennem kroppen på 

en canyoning-tur, når I rappeller ned ad en 

kløft, klatrer over klipper og bliver godt våde 

undervejs. 

Hører I til dem, der foretrækker en mere afslap-

pet naturoplevelse, så tag på en sejltur ned ad 

Peñas Blancas-floden og nyd, at naturen får 

frit spil for øjnene af jer.

Dag 7. Arenal/La Fortuna – Samara Beach, 
med bus eller kør selv
I dag skal I helt ud til Stillehavskysten, nær-

mere betegnet Samara. En tur på næsten 4 

timer i bus eller egen lejebil.

Fremme i Samara kan I glæde jer til en smuk 

og rolig eftermiddag ved stranden efterfulgt 

af en solnedgang, der sparker benene væk 

Giv jer endelig tid til at 
gå helt op på toppen 
for at nyde den fabel-
agtige udsigt over det 
grønne landskab

Alt ånder fred og idyl i Tortugueros natur. Dovendyret er altædende, men dovent som det er, 
lever det fortrinsvis af blade og insekter, der er  
 inden for rækkevidde. 

San José, Tortuguero, Arenal, Samara Beach - 12 dage
Skildpadder, skov og det søde strandliv
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under jer. Til gengæld skal I ikke regne med at 

blive væltet omkuld af havstrømmene. Samara 

er nemlig en af de sikreste badestrande på 

Nicoyahalvøen, og det betyder, at bugten er 

børnevenlig og oplagt til bl.a. snorkling.

Dag 8-10. Samara Beach, oplevelser 
på egen hånd eller tilkøb af udflugter
På Samara Beach svajer palmerne dovent 

over stranden, mens det lokale liv leves i til-

svarende langsommeligt tempo. Dyrene pus-

ler et stenkast fra stranden, og små strand-

barer og restauranter sikrer, at en forfriskning 

aldrig er langt væk.

Foruden daselivet kan I besøge de nærlig-

gende strande eller tage en dukkert ved 

Belenvandfaldene i nærheden. Eller tage en 

bådtur til Isla Chora, der lokker med et for-

tryllende liv under overfladen. Det turkisblå 

vand huser både skildpadder, blæksprutter og 

farverige fisk og koraller – og ikke langt derfra 

kan I være heldige at se både delfiner og puk-

kelhvaler. 

Dag 11. Samara – San José – hjemrejse
I har en fire timers køretur til lufthavnen i San 

José, hvorfra I flyver til Danmark med et stop 

undervejs.

Dag 12. Ankomst til Danmark

En kajak er et godt udgangspunkt for at komme 
helt tæt på livet i vandet og ved bredderne. 
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PACUARE

Pacuarefloden er omgivet af grøn natur 
og vilde dyr, men mest af alt er den 
kendt for at frembringe et skønt adrena-
linkick hos eventyrlystne turister. River 
rafting, kajaksejlads, ziplining, rappelling 
og canyoning er bare nogle af de aktivi-
teter, I finder her. Bevæger I jer lidt væk 
fra den brusende flod, finder I masser af 
vandreruter, der tager jer forbi vandfald 
og små oaser gennem grøn natur. 

PRISER

Ikke inkluderet i prisen

Rejseforsikring, ekspeditionsgebyr 
kr. 200 pr. ordre, drikkepenge

Bemærk: Prisintervallerne angiver den 
forventede pris for rejsen. Den endelige 
pris afhænger af rejseperiode, fly- og hotel 
kapacitet  

Børnepriser: Lodgen i Pacuare tillader ikke 
børn under 12 år

REJSETYPE PRIS PR. PERSON 

Godt 
Med minibus

Fra kr. 21.900 - 26.900

Godt 
Med billeje kat. A

Fra kr. 19.850 - 24.680

Børnepriser Ikke muligt på denne tur

Tillæg for rejser over jul og nytår samt påske 
– spørg efter pris                         

Inkluderet i prisen

Fly t/r København / Billund / Aalborg -  
San Jose på økonomiklasse via Paris  
eller Amsterdam

Lufthavnsskatter og afgifter 

Privat transport mellem San Jose lufthavn  
og San Jose hotel

Herefter
Delt transport mellem destinationerne
eller
11 dages billeje inklusive kaskoforsikring 
og GPS i en Daihatsu Bego eller lignende 
biltype (max 2 pers.)

14 nætter inkl. morgenmad
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Dag 1. Danmark – San José
I flyver fra Danmark og er fremme i San José i 

løbet af aftenen.

Dag 2. San José, oplevelser på 
egen hånd eller tilkøb udflugt
Brug dagen i selskab med en engelsktalende 

guide på tur gennem byens travle gader og 

markeder, der bugner velsmagende frugter og 

fabelagtig kaffe. Vil I se vulkaner, tilbyder vi 

også udflugter, der går uden for byen til Irazu- 

og Poas-vulkanerne, hvor I kan nyde udsigten 

til blågrønne søer, vandfald og jungle. På en 

klar dag kan I endda se til Stillehavet.

Dag 3. San José – Pacuare River, 
rafting til jeres lodge
I tager afsted tidligt om morgenen og spiser 

morgenmad på vejen. Efter en køretur på 

omkring 2½ time er I fremme ved Pacuareflo-

den, hvor I stiger om til gummibåd. Den sidste 

del af turen frem til jeres lodge foregår nemlig 

Poas-vulkanen er et goldt krater med en blågrøn, nærmest mælkeagtig sø, omgivet af grøn natur. Ticoerne, som costaricanerne kalder sig selv, lever efter 
devisen Pura Vida – det gode, afslappede liv. 

Adventure og afslapning
Er I naturmennesker, kan I lide, at der sker noget, og vil I gerne prøve kræfter med naturen 
– så skal I tage på denne rejse rundt til Costa Ricas skattekammer af brusende floder, knej-
sende vulkaner og skønne strande.

Efter lidt indledende manøvrer i hovedstaden San José rejser I ud til en fjerntliggende lodge 
i Pacuare, og for at komme helt frem til lodgen må I på en raftingtur ned ad floden. I bor et par 
dage i den frodige natur og med lyden af den brusende flod i ørerne. Herefter skal I videre til området 
omkring Arenal, hvor Guds prototype på en vulkan rager mod skyerne, og hvor I kan prøve kræfter med  
canyoning eller andre hæsblæsende aktiviteter. Ved Rio Celeste, den himmelske flod, tager I bad i naturens  
eget brusebad i noget, der kunne ligne paradisets have, og herefter er det tid til at slappe af ved stranden,  
selvom der også her er masser af muligheder for aktiviteter. Hvad med at lære at surfe?

Transporten rundt i Costa Rica foregår dels som privat transport i bus, dels med lejebil hvor I kører selv i jeres eget tempo. 
De fleste steder kan I tilkøbe udflugter med engelsktalende guider, der tilfører viden og godt selskab. Tag med og oplev Costa 
Ricas natur på klos hold. Vi gør opmærksom på at rejsen er fra 12 år og opefter.

NICARAGUA

Carrillo/Samara

Tamarindo
Beach

San José

COSTA
RICA

Pacuare

Arenal/La Fortuna

Rio Celeste

PAN
AM

A

16 dage
fra kr. 19.680

Naturens skattekammer 
San José, Pacuare, Arenal, Rio Celeste, 
Tamarindo/Carrillo - 16 dage

Opgrader hotel et eller flere steder. Se hotelbeskrivelser på stjernegaard.dk

TUREN I OVERBLIK NÆTTER GODT  EKSTRA GODT 

San José  2 Balmoral Hotel  Grano de Oro Hotel 

Pacuare  2 Rios Tropicales Lodge  Pacuare Lodge +

Arenal/Fortuna  3 Arenal Volcano Inn  Nayara Hotel Spa & Gardens +

Rio Celeste  2 Celeste Mountain Lodge  Rio Celeste Hideaway Hotel 

Tamarindo eller Carillo  5 Diria Beach Resort  Cala Luna Boutique Hotel   
   Nammbu Beachfront Bungalows 
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som rafting ned ad floden, dog i et forholdsvist 

roligt tempo.

Dag 4. Pacuare, oplevelser i naturen
I har en hel dag i naturens tegn, hvor I deltager 

i lodgens udflugtsprogram, som er inkluderet 

i opholdet. Det indebærer 

endnu en raftingtur på flo-

den samt vandring i natu-

ren bagved lodgen.

Ziplining, rappelling, can-

yoning og afslapning i 

hængekøjen på jeres ter-

rasse er andre muligheder 

i dag, og I skal naturligvis 

også passe måltiderne, 

idet opholdet ved Pacuare 

er med helpension.

Dag 5. Pacuare - Arenal/Fortuna, rafting
tilbage og videre med kør selv eller 
privat transport
I tager igen plads i gummibåden for at rafte til-

bage til civilisationen. I skifter nu til lejebil eller 

en privat transport og kører et par timer mod 

de næste store oplevelser omkring den smukke 

kegleformede vulkan.

Arenal var i konstant udbrud fra 1968 og frem 

til 2010, hvor den bød på et dagligt show af 

flydende lava og mindre eksplosioner, men i 

2010 lukkede og slukkede den, og siden har 

der været ro på.

Dag 6-7. Arenal/Fortuna, oplevelser på 
egen hånd eller tilkøb udflugt
Gå på opdagelse i jeres eget tempo eller tilkøb 

eventuelt udflugter med lokale engelsktalende 

guider. Fx en vandretur ved foden af Arenal-

bjerget, hvor I ser aber, fugle og dovendyr og 

besøger de naturlige kil-

der ved Tabacón, som får 

sin varme fra vulkanen. En 

afslappende oplevelse, der 

forener natur og wellness 

på fineste vis.

Alternativt kan I nyde en 

dag på hesteryg til det 

smukke La Fortuna-vand-

fald eller med adrenalinen 

susende gennem kroppen 

på en canyoning-tur, når I rappeller ned ad en 

kløft, klatrer over klipper og bliver godt våde 

undervejs. 

Hører I til dem, der foretrækker en mere afslap-

pet naturoplevelse, så tag på en sejltur ned ad 

Peñas Blancas-floden og nyd, at naturen får 

frit spil for øjnene af jer.

Dag 8. Arenal/Fortuna – Rio Celeste, kør 
selv eller privat transport
Næste stop er naturparadiset Rio Celeste ved 

Tenorio Volcano National Park. Udover at være 

et helligt område for et af de oprindelige folk 

er denne nationalpark for foden af Tenoriovul-

kanen ganske enkelt spektakulær. 

Ziplining, rappelling, 
canyoning og afslapning 
i hængekøjen på jeres 
terrasse er andre mulig-
heder i dag

Rio Celeste får sin turkisblå farve fra mineraler, der mikses med flodvand længere oppe ad floden.Det er ingen sag at få øje på kaglende, farverige 
papegøjer, der lyser op i den grønne natur. 

Den gennemskæres af floden, Rio Celeste, den 

himmelske flod, hvis turkise vand er skabt af 

forskellige mineraler og kobber, som strømmer 

op fra undergrunden og ud i vandet.

Når I er indlogeret på jeres hotel, er I klar til at 

tage på egne eventyr i dette paradis.

Dag 9. Rio Celeste, oplevelser i naturen
Vi foreslår, at I tager på vandring gennem den 

grønne jungle og langs den turkisblå flod, der 

ender ud i et storslået vandfald, der er som 

taget ud af paradisets have. Det særlige tur-

kisblå vand er resultatet af en kemisk, men 

ufarlig, proces, der dog mister sin glans i 

regnvejr. 

Tag også turen forbi El Teñidor, hvor brunt flod-

vand møder det turkisblå vand og danner en 

underlig skilning midt i vandløbet.

Dag 10. Rio Celeste – Tamarindo eller 
Carillo Beach, kør selv eller privat transport
I dag skal I videre ud til Stillehavskysten. Tama-

rindo er en skøn strandby og Costa Ricas surf-

centrum, og med surf-kulturen følger liv og 

glade dage. Her finder I også nogle af landets 

bedste restauranter, et hyggeligt marked og 

mange aktiviteter.

Det er også muligt at tilbringe den sidste del 

af rejsen ved den rolige og idylliske Carillo 

Beach, der ligger ca. 3 timers kørsel fra Rio 

Celeste.

Naturens skattekammer 
San José, Pacuare, Arenal, Rio Celeste, Tamarindo/Carrillo 
- 16 dage
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Nyd det gode liv ved Tamarindo eller Carrillo Beach på Stillehavskysten. 

Dag 11-14. Tamarindo/ Carillo Beach,
afslapning ved havet
Hvis I altid har drømt om at lære at surfe, så 

er Tamarindo et godt sted at starte. Bølgerne 

er konstante, og man kan vælge steder med 

mindre bølger og så bevæge sig videre ud på 

de lidt større bølger. 

Tamarindo er en del af Las Baulas de Gua-

nacaste-nationalparken, og her kan I tage på 

udflugt til drypstenshuler og til øde strande, 

hvor læderhavskildpadderne, de største hav-

skildpadder overhovedet, holder til fra oktober 

til midt februar. 

Bor I på Carillo Beach, kan I ligeledes se frem til 

nogle skønne dage ved havet. På stranden kan 

man leje et bræt og prøve kræfter med stand 

up paddling, man kan leje kajakker eller melde 

sig til surfundervisning. Det er også muligt at 

tilkøbe sejlture med delfinsafari og snorkel-

ture, hvor man udforsker livet under havover-

fladen med snorkel og maske – en herlig og 

meget farverig oplevelse.

Dag 15. Tamarindo/Carillo Beach, 
hjemrejse
I dag begynder hjemrejsen mod Danmark. Det 

tager ca. fire timer at køre til lufthavnen ved 

San José, hvor I flyver hjem med et stop under-

vejs.

Dag 16. Ankomst til Danmark



Verden er vidunderlig

Stjernegaard Rejser A/S

Lyngby Hovedgade 60, 1 

2800 Kgs. Lyngby

Telefon 4526 0000

rejser@stjernegaard.dk

www.stjernegaard.dk Rejsegarantifond nr. 921 / CVR 14249230


