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Costa Rica fra øst til vest med mulighed for tilkøb af udflugtspakke
Der går ikke lang tid, fra I er landet i Costa Rica, til I står midt i naturen. Vulkaner og grønne bjerge tårner op i alle retninger, 
bølgerne slår elegant ind over stillehavsstrandene, træerne har fået vokseværk og hele fire procent af alle verdens dyre- og 
plantearter har slået sig ned på denne herlige plet på verdenskortet, som vi kalder for Costa Rica.

I starter med en dag i hovedstaden San José, hvor der er mulighed 
for at opleve byens gader, markeder og museer, hvis ikke det er et 
besøg ved en af de smukke omkringliggende vulkaner, der lokker. 
Fra San José går turen videre til Tortuguero – skildpaddernes para-
dis. Her mænger krokodiller, skildpadder og andre dyr sig, og I får 
den sande jungleoplevelse, når I tager med på lodgens udflugter.

Fra det grønne paradis i øst tager I videre til La Fortuna, der er 
kendt for den kegleformede Arenalvulkan og en sprudlende, grøn 
natur, der gemmer på vandfald, grønne skove, termiske bade og mas-
ser af adventure. Sidste stop på rejsen er stillehavsstranden Carrillo 
Beach, hvor der venter nogle dage med fred, ro og det gode strandliv – 
og måske en delfinsafari og en snorkeltur til den nærliggende ø, Isla Chora.

Rejsen forener nogle af Costa Ricas absolutte højdepunkter med velfortjent afslapning på en smuk 
strand. I rejser i grupper af maks. 20 personer og har en engelsktalende guide med på turen. I Tortuguero 
har lodgen inkluderet en udflugt og helpension. Vælger I at tilkøbe udflugtspakken, kan I yderligere glæde  
jer til tre udflugter i hhv. San José, La Fortuna og Carrillo Beach.

Glæd jer til at opleve fire fantastiske sider af Costa Rica!

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

Costa Rica - Mageløse oplevelser, sommer
Individuel rejse - 14 dage

Tortugero
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San José - Tortuguero

La Fortuna/Arenal  - Carrillo Beach  

 
 
 

Ruten og nogle af højdepunkterne:
 
Dag 1. Danmark – San José. I flyver fra Danmark om morgenen  
 og har et stop undervejs, inden I lander i San José om  
 aftenen, lokal tid. En engelsktalende guide møder jer i  
 lufthavnen og følger med til hotellet.

Dag 2. San José. Oplev byens gader, museer og markeder på egen  
 hånd. Har I tilkøbt udflugtspakken, tager I på tur til Irazú- 
 vulkanen med jeres guide.

Dag 3. San José – Tortuguero. I skal videre til sumpparadiset  
 Tortuguero, hvor caimans, tukaner, papegøjer, skildpadder  
 og andre interessante dyr venter jeres ankomst. Måske I  
 tager på tur til den nærliggende landsby og oplever det  
 langsomme, lokale liv.

Dag 4. Tortuguero. I vælger selv, om I vil tilbringe formiddagen på  
 egen hånd eller tilkøbe en af lodgens udflugter. Om efter- 
 middagen holder i ører og øjne åbne, når I tager på sump- 
 safari med en dygtig naturvejleder.

Dag 5. Tortuguero – La Fortuna. Turen går videre mod den  
 kegleformede Arenalvulkan ved La Fortuna. Efter ankomst  
 begiver I jer måske ud på en kort vandretur ad hængebroer,  
 hvis energien og lysten er til det.

Dag 6-7. La Fortuna. Har I tilkøbt udflugtspakken, går den ene dag  
 med vandring ved vulkanen efterfulgt af en anderledes  
 spaoplevelse ved Tabacón, hvis varme og beroligende bade  
 får sin varme fra vulkanen og områdets geotermiske aktivitet.  
 På egen hånd kan I vælge at rapelle, zipline, vandre, ride,  
 svømme i vandfald eller sejle ad floden.

Dag 8. La Fortuna – Carrillo Beach. Fra den grønne natur ved  
 La Fortuna går turen videre til den smukke stillehavsstrand,  
 Carrillo Beach. I er fremme tids nok til at få en dukkert og se  
 solnedgangen. Det er lige nu og her, begrebet ’pura vida’  
 kommer helt til sin ret.

Dag 9-12.Carrillo Beach. I nyder fire fulde dage på denne perle af  
 en strand. Har I tilkøbt udflugtspakken venter der desuden  
 en kombineret delfinsafari og snorkeltur ved Isla Chora. Er I  
 heldige, kan det være, I spotter en pukkelhval.

Dag 13. Carrillo – San José – Danmark. Turen går til Danmark,  
 men først skal I lige ind til lufthavnen ved San José. I kan  
 forvente et stop undervejs, inden I er hjemme i Danmark.

Dag 14. Ankomst til Danmark

  Hvorfor vælge 
  denne rejse?
• Vilde dyr og smuk natur

• Tilkøb en spændende udflugtspakke

• Afslapning på en smuk stillehavsstrand

• Costa Rica til en god pris

• Godt miks af oplevelser og afslapning
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I San José bor ca. 1/3 del af landets befolkning på omkring 
5 mio. mennesker.

Der findes intet mindre end to storslåede vulkaner blot en time til halvanden fra San José. Fra Irazúvulkanen 
kan I på en god dag se helt til havet. 

Dag 1. Danmark – San José
I rejser fra Danmark om morgenen og har 

et stop undervejs, inden I lander i San José 

om aftenen lokal tid. Her bliver I mødt af en 

guide, som giver jer en kort introduktion til de 

næste ugers eventyr. Efter en lang rejsedag 

går I formentlig direkte i seng og lader op til 

næste dags eventyr.

Dag 2. San José på egen hånd  
eller udflugt til Irazúvulkanen
I kan vælge at bruge dagen i dag på at udfor-

ske hovedstaden i jeres eget tempo, hvis ikke 

I har tilkøbt udflugtspakken, der byder på en 

guidet tur til Irazúvulkanen.

Har I tilkøbt udflugter, kører I ad Panameri-

can Highway i retning af den mægtige Irazú- 

vulkan. En rå og gold vulkan med en smuk 

grøn kratersø, som kan ses fra toppen. Herfra 

har I også udsigt til Atlanterhavet på den ene 

side og Stillehavet på den anden side.

Efter besøget ved vulkanen skal I nedad igen. 

Her kører I til byen Cartago, hvor I ser basili-

kaen, som besøges af pilgrimme fra hele lan-

det. I besøger Lankester Gardens, hvor univer-

sitetet driver forskning af orkideer og mange 

andre planter, efterfulgt af et besøg i en af de 

få kirker fra kolonitiden, som stadig eksisterer. 

I spiser en lokal frokost, inden I kører tilbage 

til San José.

For jer der vælger at blive i byen i løbet af 

dagen, kan I eventuelt gå en tur gennem byens 

travle gader og farverige markeder, der bugner 

af landets smagfulde frugter. Ikke mindst kan I 

nyde en kop af den fabelag-

tigt gode costarikanske kaffe.

Dag 3. San José – 
Tortuguero
Fra den latinamerikanske 

storby går turen ud i det 

enestående sumpområde, 

Tortuguero, der ligger i den 

nordøstlige del af landet, 

ud til Det Caribiske Hav. 

I bliver hentet af en bus, som kører jer et 

godt stykke vej gennem ananasplantager, 

rismarker og meget andet, inden I skal 

videre med båd gennem kanalerne, der 

leder ind til hjertet af Tortuguero, hvor I 

indkvarteres på en junglelodge.

Som båden nærmer sig Tortuguero, kan I 

være heldige at spotte hejrer, storke, padder 

og krybdyr. Måske endda nogle af de små 

caimans, der er Tortugueros svar på en alli-

gator. Bådturen til lodgen er en spændende 

smagsprøve på, hvad der venter jer de næste 

par dage – men kun en introduktion. 

Tortuguero er nemlig særligt kendt for hav-

skildpadder og hjemsted for fire mere eller 

mindre truede arter. Herudover kan I også 

glæde jer til at se aber, dovendyr og bæltedyr 

samt farverige tukaner og papegøjer i trætop-

pene, når I for alvor skal på eventyr.

Fremme ved lodgen tjekker I 

ind og spiser frokost. Heref-

ter står det jer frit for, om I vil 

slappe af ved lodgens pool, gå 

en tur i området eller besøge 

den nærliggende landsby,  

Tortuguero Village. 

Her er der mulighed for at 

besøge landsbyens museum, 

hverdagslivet, kunsthåndvær-

kere, lokale butikker og restauranter. I kan også 

tage turen gennem landsbyen til den sorte, 

bagvedliggende strand, hvor der er mulighed 

for at spotte skildpadder fra juli til oktober.

Når mørket falder på, serveres middagen i 

restauranten. Herefter kan det varmt anbefa-

les at gå en tur rundt på lodgen og opleve, 

hvordan det pusler i træer og buskads, når 

nattens dyr vågner op til dåd.

Dag 4. Tortuguero, gåtur på egen hånd 
og sumpsafari
I vågner op til lyden af fuglefløjt, og uden for 

døren venter et leben uden lige. Men først 

kan I nyde godt af den store morgenbuffet og 

en god kop costaricansk kaffe.

Costa Rica - Mageløse oplevelser
14 dage

I skal videre med 
båd gennem 
kanalerne, der 
leder ind til hjertet 
af Tortuguero
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TORTUGUERO

Tortuguero er et regnskovsområde i det 
østlige Costa Rica med et helt særligt øko-
system. For at nå frem sejler I ad floden og 
omsluttes af den grønne jungle, der er hjem 
for et væld af reptiler, aber, insekter og pad-
der. Faktisk findes her fire arter af skildpad-
der, hvoraf de to er kritisk truede. Dagene 
går med naturvandringer, safari på vandve-
jene og besøg ved den lokale landsby. Er I 
heldige ser I måske skildpadder på stranden.
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Efter morgenmaden kan I tage de fornuftige 

sko på og gå en tur i den vilde natur, der omgi-

ver lodgen. Selv om I blot befinder jer et sten-

kast fra jeres lodge, kan I allerede her få en 

god fornemmelse for den varierede natur, der 

spreder sig i alle retninger. I 

kan også vælge at tilkøbe en 

udflugt fra lodgens program.

I tanker op med energi 

ved den store frokostbuf-

fet, inden I om eftermidda-

gen skal ud på en safari på 

vandvejene i selskab med en 

dygtig naturvejleder, der kan 

fortælle vidt og bredt om det 

rige dyreliv og det helt sær-

lige økosystem, der udgør Tortuguero. 

I sejler gennem mangroveskov og fornem-

mer, hvordan naturen er i fuldt vigør fra alle 

sider. Undervejs hjælper jeres guide med at 

skelne caimans fra træstammer og giver jer 

en dybere forståelse for det liv, der leves 

netop her.

Drømmer I om at se skildpadder, er I kom-

met på det rigtige tidspunkt. Det er nemlig i 

perioden fra juli til oktober, havskildpadderne 

kommer op på stranden for at lægge æg. Et 

uforglemmeligt syn, som bedst opleves, når 

mørket falder på. Skildpadde-

safarien kan tilkøbes på jeres 

lodge og kan i øvrigt kun ople-

ves i selskab med en guide.

Dag 5. Tortuguero – 
La Fortuna
I dag skal I videre til La For-

tuna, som mest af alt er kendt 

for Arenalvulkanen. En kæmpe, 

kegleformet vulkan, der nok 

skal minde jer om, at det er 

Moder Jord, der hersker her.

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 15 kvadratkilome-

ter blev begravet under sten, lava og aske. 

Det betød, at tre landsbyer blev begravet og 

87 mennesker døde, alt imens 232 kvadrat-

kilometer land blev påvirket. I 42 år bød vul-

kanen 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 gåtur i det grønne, der både byder 

på hængebroer, vandfald og naturligvis  

vulkanudsigt.

Dag 6-7. La Fortuna på egen hånd eller 
udflugt til Arenalvulkanen og varme kilder
Naturen kalder, og I higer højst sandsynligt 

efter at komme ud i det grønne og mærke 

regnskoven fra alle sider. Og det er der hel-

digvis rig mulighed for med to hele dage i 

La Fortuna.

Har I tilkøbt udflugtspakken, skal I med en 

engelsktalende guide på tur i Arenal National 

Park. I vandrer bl.a. gennem en tropisk skov, 

der tidligere var hærget af vulkanens rasen, 

og dette syn bliver en god påmindelse om, 

Costa Rica - Mageløse oplevelser
14 dage

Tag med på skildpaddesafari, hvor I kan se skildpadderne, der kommer op på stranden for 
at lægge æg i denne periode. 

Ved La Fortuna skal I bo på Arenal Volcano Inn med udsigt til Arenalvulkanen. 

I sejler gennem 
mangroveskov og 
fornemmer, hvor-
dan naturen er i 
fuldt vigør fra alle 
sider
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ARENALVULKANEN

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. Foruden 
at være et ikon i landskabet, leverer vulkanen 
også varmen til de mange kilder i området.
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hvordan naturen på fineste vis genetable-

rer sig selv. I introduceres for et rigt, grønt 

planteliv og ser en række vilde dyr. På en klar 

dag har I udsigt til den kegleformede vulkan,  

Arenalsøen, samt de omkringliggende bjerge.

Efter at have travet gennem den smukke 

natur, venter en wellnessoplevelse i natu-

rens tegn, når I besøger Tabacón Hot 

Springs. I modsætning til de spa-oplevelser 

vi kender hjemmefra, tager Tabacon Hot 

Springs udgangspunkt i en ægte flod, der er 

varmet op af Arenalvulkanen, hvilket giver 

jer muligheden for at opleve naturen på en 

helt unik måde. 

I bader i de varme vandløb, nyder naturens stil-

hed og slutter af med en god middag på stedet.

Vælger I at opleve området på egen hånd, er 

der mange muligheder. Tag fx turen på heste-

ryg til det smukke La Fortuna-vandfald, hvor I 

bevæger jer dybere ind i det grønne og ser en 

række spændende dyr, kæmpemæssige ficus-

træer og vandfald på vejen.

Vil I mærke adrenalinen suse gennem hele 

kroppen, kan I opleve det grønne på en 

canyoning-tur, hvor I mærker naturen på 

egen krop, når I rappel-

ler ned ad en kløft, klat-

rer over klipper og bli-

ver godt våde undervejs.  

 

Foretrækker I en mere af-

slappet naturoplevelse, er  

der både dovendyr, aber og  

skildpadder i vente på en 

sejltur ad Peñas Blancas- 

floden. Båden er uden mo-

tor, så naturens skønne lyde 

får frit spil til at udfolde sig.

Dag 8. La Fortuna – Carrillo Beach
Den grønne, vulkanske natur ebber så småt 

ud, når I i dag kører mod Stillehavskysten. 

Costa Rica - Mageløse oplevelser
14 dage

Nærmere betegnet Carrillo Beach på Nicoya-

halvøen.

Indbyggerne på Nicoyahalvøen er kendt for 

at leve særdeles længe, og den afslappede 

livsstil og den sunde mad, høstet direkte fra 

baghaven, kan måske for-

klare en del. I hvert fald får 

I rig mulighed for at opleve 

livsstilen på egen krop de 

næste par dage.

Efter nogle aktive dage i 

naturen med store oplevelser  

i bagagen er der nu mulighed 

for at smide sig på stran-

den, 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 formida-

bel solnedgang på stranden, hvor der aldrig 

Naturen ved La Fortuna er oplagt til adventureaktiviteter. Prøv bl.a. kræfter med canyoning eller ziplining – eller tag på vandretur til det smukke La Fortuna-vandfald. 

Efter nogle aktive 
dage i naturen med 
store oplevelser i 
bagagen er der nu 
mulighed for at  
smide sig på stranden
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CARRILLO BEACH

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. 

Carrillo-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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Costa Rica - Mageløse oplevelser
14 dage

er langt til den næste forfriskning. Så slå jer 

ned, slap af og nyd at være til.

Dag 9-12. Carrillo Beach på 
egen hånd, delfinsafari og 
snorkeltur ved tilkøb
Med fire fulde dage ved stranden er 

der rig mulighed for at synke helt 

ned i sandet og glemme alt om 

tid og sted. De lange strande lok-

ker, palmerne svajer og bruset fra 

Stillehavets bølger har en næsten 

terapeutisk effekt på sindet.

Nicoyahalvøens strande er kendt som nogle 

af Costa Ricas smukkeste, men hvor andre 

af Nicoyahalvøens vestlige strande byder på 

gigantiske bølger og stærke havstrømme, er 

havet ved Carrillo Beach mere roligt, hvilket 

gør den til en oplagt badestrand. 

Og ligeså afslappet som strandlivet er, ligeså 

afslappet er stemningen og befolkningen.

Udforsker I nærområdet, vil I opleve, at der 

er flere strande, der er værd at dase ved, 

bl.a. Buenavista og Barri-

gona, 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 herligheden 

for jer selv.

Har I tilkøbt udflugtspak-

ken, kan I se frem til en 

dag med delfinsafari og snorkling, hvor I ser 

forskellige typer af delfiner og måske endda 

også 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.

Når dagen går på hæld ved Nicoyas strande, 

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.

Dag 13. Carrillo – San José – Danmark
Efter en dejlig ferie spækket med naturople-

velser og skønne dage ved stranden, er det 

tid til at vinke farvel til Costa Rica. I kører i bus 

til San José, hvorfra I flyver mod Danmark i 

løbet af aftenen med et stop undervejs.

Dag 14. Ankomst til Danmark

Carrillo Beach er en smuk strand ud til Stillehavet, hvor I nyder 
feriens sidste dage.

Nicoyahalvøens 
strande er kendt 
som nogle af Costa 
Ricas smukkeste
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UDFLUGTSPAKKE
Tilkøb til rejsen: 3 udflugter med engelsktalende guide - se mere på stjernegaard.dk 

La Fortuna/Arenal: 
Udflugt til Arenal National Park, 
varme kilder og middag

I ifører jer vandreskoene og tager til Arenal 
National Park, hvor I skal nyde naturen i fulde  
drag. I vandrer bl.a. gennem en tropisk skov, 
der tidligere var hærget af vulkanens rasen, 
og dette syn bliver en god påmindelse om, 
hvordan naturen på fineste vis genetablerer 
sig selv.

I introduceres for et rigt, grønt planteliv og  
ser en række vilde dyr. På en klar dag har I  
udsigt til den kegleformede vulkan, Arenal-
søen, samt de omkringliggende bjerge.

Efter at have travet gennem den smukke natur, 
venter en wellnessoplevelse i naturens tegn, 
når I besøger Tabacón Hot Springs.

I modsætning til de spa-oplevelser vi ken-
der hjemmefra, tager Tabacon Hot Springs  
udgangspunkt i en ægte flod, der er varmet 
op af Arenalvulkanen, hvilket giver jer  
muligheden for at opleve naturen på en helt 
unik måde. 

I bader i de varme vandløb, nyder naturens 
stilhed og slutter af med en god middag på 
stedet.

San José: 
Udflugt til Irazúvulkanen

I kører ad Panamerican Highway op til den 
mægtige Irazúvulkan. Fra toppen kan I kigge 
ned i hovedkrateret, og på en klar dag er der 
en enestående udsigt til Atlanterhavet på den 
ene side og Stillehavet på den anden.

I kører nedad igen til Cartago, hvor I ser  
basilikaen, som besøges af pilgrimme fra 
hele landet. I besøger Lankester Gardens,  
universitetet driver forskning af orkideer og 
mange andre planter. I besøger desuden en af 
de få kirker fra kolonitiden, som stadig eksi-
sterer. I spiser en lokal frokost, inden I kører  
tilbage til San José.

Carrillo Beach:
Delfinsafari 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, hvorfra I kan 
se kysten. Her kan I 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,  
sejler 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.
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