PROGRAM: PURA VIDA I COSTA RICA
Dag 1

Avreise fra Oslo og ankomst Costa Rica
Avreise fra Oslo tidlig på morgenen med KLM. Mellomlanding i Amsterdam, før vi setter
kursen over Atlanterhavet. Med tidsforskjellen på vår side er vi framme i San José allerede
samme ettermiddag.
Etter ankomst på den internasjonale flyplassen i San José drar vi direkte til Stillehavskysten
og hotellet vårt som ligger like utenfor nasjonalparken Manuel Antonio.
Frokost og middag er inkludert alle dager på turen.

Dag 2

Manuel Antonio
Dag 2 - 6
Manuel Antonio er en liten nasjonalpark bestående av kystregnskog og et stort havområde.
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Den er kjent for sine utrolig flotte strender og mange turstier. Til tross for sitt lille areal
lever det over 100 ulike pattedyr og over 180 fuglearter i nasjonalparken. Husk å pakke
badetøy i tursekken når du besøker nasjonalparken! Noen av turstiene går langs flotte
strender og i kystregnskog, som er hjem til både apekatter og dovendyr. Hotellet vi bor på
ligger ved inngangen til nasjonalparken, og har flotte basseng- og rekreasjonsområder - i
tillegg til å ligge rett ved en nydelig strand. Her er altså valget ditt - dra på utforsking i
jungelen, nyt strandlivet, eller les en god bok ved bassenget. Velger du det første
alternativet får du kanskje se dovendyr!
Etter et par dager med sol, bad og jungel tar vi en felles utflukt til en gård i utkanten av
Quepos. Her dyrkes vanilje, kanel, kakao og mange andre eksotiske frukter og krydder, og vi
blir med på en lærerik tur hvor vi får smake og lære om spennende vekster fra en hel verden.

Dag 6

La Fortuna og vulkanen Arenal
Dag 6 - 11
Etter fem netter ved Manuel Antonio setter vi kursen nordover og litt lenger inn i landet - til
La Fortuna. Beliggende i regnskogen som omringer den aktive og veldig ikoniske vulkanen
Arenal.
Her har vi forflyttet oss til en annen klimasone med varme dager og noe kjøligere kvelder,
grunnet høy luftfuktighet. De aktive grunnene rundt vulkanene bugner av naturlige
attraksjoner, som varme kilder, elver og fossefall og er et lite eventyr for deg som søker
opplevelser i nye og eksotiske rammer. Her bor vi midt i regnskogen, og hotellet vi bor på
har naturlige varme kilder og fantastiske hager som gjestene kan nyte så mye de vil.
Området rundt La Fortuna er kjent for sitt enorme biologiske mangfold, og rike dyre- og
fugleliv. Dagsturer til for eksempel hengebroer i regnskogen eller fugletitting med
naturguide anbefales derfor, og kan enkelt bestilles i resepsjonen (ikke inkludert).

Dag 11

Playa Hermosa og Stillehavskysten
Dag 11 - 16
Etter fem netter i La Fortuna returnerer vi til Stillehavskysten men denne gangen lenger
nord til Guanacaste og den tørrere delen av Costa Rica. Her finnes tropisk tørrskog og
fantastisk vakre strender, og vi skal bo i en beskyttet bukt som heter Playa Hermosa. Her
avslutter vi reisen vår på et fantastisk boutique hotell beliggende helt nede på stranda. Her
skal vi nyte gode dager med sol, strand og bad. Stranda er palmekledd så her er lett å finne
litt skygge når det er på det varmeste midt på dagen. Playa Hermosa er en fantastisk flott
strand for sol, bad og gåturer langs stranda. Her finner man også noen få restauranter og
barer foruten hotellet vi bor på. Playa del Coco, Playa Panama og Papagayo er større steder
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med mer turister, uteliv og shopping, og er kun en kort taxitur unna for de som ønsker dette.
Vi avslutter eventyrreisen vår i Costa Rica med et ettermiddagsseilas siste kvelden. Å ta
farvel med Costa Rica kan knapt gjøres på en bedre måte enn ved å se sola gå ned i
Stillehavet fra en bår.

Dag 17

Hjemreise
Etter seks netter ved Playa Hermosa er det tid for hjemreise. Avreisen med KLM er på
kvelden, så vi har morgenen fri til egen disposisjon. Avreise med buss til flyplassen utenfor
Liberia på ettermiddagen, og avreise mot Amsterdam med KLM rundt middagstider.

Dag 18

Ankomst Oslo
Mellomlanding i Amsterdam på ettermiddagen, og ankomst Oslo på kvelden.
Takk for turen!
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