Fantastiska Costa Rica

Datum: Vi flyger från Sverige den 10 juni och kommer hem den 25 juni. OBS!
Det betyder att vi lämnar Costa Rica den 24 juni. Allt är 2020.
Pris för resan: 16 495 SEK (Reserverar oss för stora valutaändringar.)
Anmälningsavgift: 2000 SEK.
Resan är exklusive flygbiljett och mat.
Bokning och anmälan: anna@annahallen.se
Valfria aktiviteter som inte ingår men erbjuds längs resan:
Canopy/Zip Line eller forsränning $110
Varma källor – Aguas termalaes – Cena $70
Snorkeltur med delfinobservationer $60
Entra till hängbroarna högt upp i träden $26
Vi reserverar oss för prishöjningar.
Du är inte försäkrad av oss. Använd egen reseförsäkring.
Resan är garanterad så du kan boka flygbiljett så snart du bokat din plats och fått
bekräftelse av oss.

Finstilt men läsbart
Anmälningsavgiften betalas in mot faktura. Anmälningsavgiften återbetalas inte vid avbokning.

Utan läkarintyg

Ingen återbetalning vid avbokning

Med läkarintyg
Vid avbokning 90 dagar innan avresa återbetalas 100% minus anmälningsavgiften. Vid
avbokning 30 dagar innan avresa återbetalas 50% minus anmälningsavgiften. Vid avbokning,
med läkarintyg, fram till avresan återbetalas 25% minus anmälningsavgiften.
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Dag ett: onsdag 10 juni, 2020
Nu är det äntligen dags. Transfer från flygplatsen med privat minibuss till Hotel Irazú.

Dag två: torsdag 11 juni 2020
7:45 Frukost
8:45 Samling i hotellobbyn, redo att åka (utcheckad och klar med bagage). Minibussen
hämtar oss för att starta rundturen i underbara Costa Rica.
9:00 Avresa till området” Zona de los Santos” där vi får en guidad tur på ett
kaffeplantage där vi får lära oss hur kaffe tillverkas.
13:00 Lunch. (ingår ej)
15:00 Återresa mot staden Cartago.
16:30 Stopp vid ruinerna ”Las Ruinas och La Básilica de Cartago” där vi får en kort
presentation.
18:30 Middag på restaurang My Earth, med traditionell mat för alla smaker. (ingår ej)
19:30 Vi checkar in på Grandpa Hotel (eller liknande i område). Rustikt hotell högt
beläget varifrån vi kan se ljusen i staden Cartago, vid foten av vulkanen Irazú.

Dag tre: fredag 12 juni 2020
7:45 Frukost
8:45 Samling i hotellobbyn, redo att åka vidare. (Utcheckad och klar). Minibussen
hämtar oss för att starta rundturen i vackra Costa Rica. Ha gärne en jacka till hands.
9:00 Avresa för besöka vulkanen Irazú. Lätt att ta sig runt för alla, det finns tid för foto,
ha på dig en jacka och bekväma täckta skor pga av aska och relativt kyligt.
11:30 Efter vulkanbesöket fortsätter vi vår tur mot Karibiensidan, på östra sidan i Costa
Rica.
14:00 Lunch och vila, bad. Restaurang El Pacuare. (ingår ej)
15:30 Vi fortsätter turen till vårt hotell i Cahuita eller Puerto Viejo (ca 2 timmar). Vi
återkommer med var och vilket hotell.
19:00 Middag i Puerto Viejo. Restaurang Lidias Place. Känt för dess typiska Rice &
Beans- ris och bönrätt med kyckling eller fisk i kokosmjölk och patacones. (ingår ej)
Efter middagen tar vi en liten promenad i byn och för en öl eller drink i någon av
barerna med reggaemusik. Var och en betalar för sig.
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Fjärde dagen: Lördag 13 juni 2020
Härlig stranddag hela dagen.
7:30 Frukost. Du kan ta på dig din baddräkt under dina shorts direkt på morgonen och
sandaler samt ta med en strandhandduk. Använd gärna solkräm med hög
solskyddsfaktor (50 +) Från 11:00 till 15:00 är solen mycket stark. Alternativt täck dig
med en T-shirt och hatt.
9:00 Avresa för en härlig dag på stranden. Vi kommer att tillbringa dagen på Punta Uva
Beach, tills vi tycker att det räcker J, runt ca 5 timmar.
Du kan bara vara, simma, läsa, kanske med något gott att dricka, gå längs stranden,
uppleva en del av djungeln och dess djur, allt på en orörd strand, eller bara sitta på din
handduk eller kanske hitta en stubbe att sitta på och bara njuta av livet
Pick-nick på stranden, drycker och frukt (ingår ej)
15:30 Vi återvänder till hotellet för att vila, ta en dusch, etc.
19:00 Samling i hotellets lobby för middag. Vi går sedan till en bar för att lyssna på
musik och ha något att dricka. (Ingår ej)
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22:00 Tillbaka till hotellet

Dag fem: Söndag 14 juni 2020
Cahuita nationalpark hela dagen
8:00 frukost. Även idag kan du ta på din baddräkt under dina shorts och ta med
strandhandduk och sandaler.
9:00 avresa för att tillbringa en dag på stranden och nationalpark/regnskog på samma
gång
Minibussen tar oss till entrén till parken och sedan går vi till fots i nationalparken,
Cahuita. Vi packar våra saker i en ryggsäck eller tygkasse, och tar med oss bra
vandringsskor. Vi parkerar vid stranden och har det som utgångspunkt, vi vandrar i
nationalparken för att se naturen och dess djur i djungeln, totalt ca 5 timmar.
Du kan vila, simma, läsa, ta något att dricka och gå längs stranden, uppleva djungeln och
dess djur, allt på en relativt orörd strand, där vi kan sitta på vår handduk på stranden
eller i skuggan under ett träd. Vi tar med oss allt som behövs då det ej finns någonstans
att köpa något. Pick-nick på stranden med dryck och frukter (ingår ej)
I närheten finns toaletter och möjlighet att duscha om du vill.
15:30 Återvänder till hotellet för att vila, ta en dusch, etc.
19:00 Ses i hotellets lobby för middag. Efter middagen går vi till en bar för att lyssna på
musik och ta något att dricka. (Ingår ej)
22:00 Tillbaka till hotellet
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Dag sex: måndag 15 juni, 2020
7:00 Frukost
8:00 Klara med utcheckning, avresa med bussen.
Vi tar oss till piren i Moin. 1 timme och 30 minuter ungefär. Väl där tar vi en båt till byn
Tortuguero. Var och en tar sitt bagage. Maximal vikt för resväskan är 15 kg. Du
behöver alltså en mindre väska att packa över i.
12,00 Ankomst till byn Tortuguero. Lunch på egen hand i den lilla byn. Ledig
eftermiddag att gå runt i byn, om det är tid för sköldpaddor att lägga ägg, gör vi en tur
för att beskåda detta. (Ingår ej)
18:30 Middag - tidig kväll (Ingår ej)
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Sjunde dagen: tisdag 16 juni, 2020
6:00 Båttur i gryningen längs kanalerna i nationalparken, en oslagbar möjlighet att
njuta av naturen och beskåda massor av djur, såsom alligatorer, apor, sengångare, olika
fåglar och sköldpaddor (med naturguide som vet precis var de gömmer sig)
Turen tar ca 3 timmar från det vi lämnar hotellet
9:00 frukost
11:00 Avresa mot Arenal.
13:00 Lunch på vägen. (ingår ej)
14:30 Vi fortsätter resan mot Arenal
16:30 ca Ankomst till La Pradera Hotel
Ledig tid att t ex prova hotellets termalbad. Vi ordnar sedan middag på hotellet (Ingår
ej)

Åttonde dagen: onsdag 17 juni
8:00 frukost
9:00 I dag har vi möjlighet att prova canopy/zipline- adrenalinkick utlovas - eller
kanske en lugnare molnskogsvandring, allt beroende på intresse i gruppen. Vi hämtas
upp på hotellet vid 9 .00 och återvänder ca 15:00 Aktiviteten Ingår ej.
18:00 – 22:00 Möjlighet att bada i varma källor i Tabacón med middag. (ingår ej)

Nionde dagen: torsdag 18 juni
9:00 frukost
10:30 Lämnar hotellet för provinsen Guanacaste, (västra sidan-Stillahavssidan) Playa
Carrillo.
11:00 Stopp på vägen och gör en vandring på hängbroar genom en moln/regnskog,
fantastiskt sätt att uppleva naturen på!
12:30 Fortsätter resan
14:00 Stopp för lunch. (ingår ej)
15:30 Fortsätter resan.
18:30 Ankomst till Hotel Leyenda Puerto Carrillo Guanacaste. (preliminärt, kan bli
annat hotell) Middag på hotellet. (Ingår ej) Kanske ett dopp i poolen?
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Tionde dagen: fredag 19 juni
8:00 frukost
9:00 Tillbringar en härlig dag på stranden i Playa Puerto Carrillo. En tropisk strand med
massor av palmer. Hotellet erbjuder strandstolar och toaletter. På stranden säljs det
sockerrörsvatten (pipas) och andra lokala drycker. Kanske vi packar med oss kylbagar
med kall dryck som vi kan köpa i snabbköpet. Vi beställer kanske något att äta till
stranden? Det säljs också Ceviche gjord av färsk fisk, underbart gott i värmen.
19:00 Middag. Restaurang hula Jungla, med levande musik. (ingår ej)

Elfte dagen: Sabado 20 juni 2020
8:00 frukost
9:00 Avresa till Playa Sámara (15 inuter med vår minibuss) Vi tillbringar dagen på
stranden. Det är lätt att utforska den lilla byn med sina små butiker och
strandrestauranger, kanske ta en drink och en god lunch med färsk fisk eller skaldjur
15:00 Återvänder till hotellet
19:00 Middag på El Colibrí grill Argentinsk restaurang i Carrillo. (ingår ej)
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Tolfte dagen: söndag 21 juni 2020
7:00 Frukost
7:45 Ev. aktivitet med delfinskådning och/eller snorkling (mer info om dagens
möjlighet till aktivitet kommer)
Eller så går det fint att stanna vid hotellet eller tillbringa en dag på stranden
19:00 Middag i Sámara. Tavaru A Restaurant (ingår ej)

Trettonde dagen: måndag 22 juni
Frukost när man önskar 7:00 till 10:00
11:00 Avresa till San José
13:30 Lunch på Caldera restaurang Costa Sol i mata de Limón. (ingår ej)
15:00 Fortsätter mot San Jose
16:30 Ankomst till Irazú hotell

Fjortonde dagen: tisdag 23 juni
8:00 Frukost
9:00 Avgång på bussen till San José.
10:00 Vi tar en tur till fots genom huvudstaden San Jose, med ett besök på de viktigaste
platserna och vi får höra en del av stadens historia och annat av intresse.
12:30 Lunch i Barrio/kvarteret Escalante
14:00 Eftermiddagen har vi möjlighet att shoppa på hantverksmarknaden eller besöka
Guldmuseet eller Nationalmuseet för historien om Costa Rica. Allt ligger nära och var
och en betalar ev. inträden.
17:00 Vi återvänder till hotellet Avskedsmiddag på hotellet eller annan plats (ingår ej)

Femtonde dagen: onsdag 24 juni, 2020
Hotell – flygplats vid angiven tidpunkt, tre timmar före flygningen.
Vi återkommer med exakta tider, beroende på flygavgångar
Pura Vida! Adios a Costa Rica
Pilates & yoga på stranden alla dagar det passar. Föreläsningar på stranden
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