Costa Rica
Med bridgeferie.dk og C&C travel
15 dages rejse/ 13 nætter, den 17. februar – 02. marts 2020
Costa Rica rejser byder på vidunderlig natur! Tropiske regnskove, unikt dyreliv, vulkaner, skønne
strande og fantastisk klima sætter rammerne for et utroligt rejseland! På rejser til Costa Rica
oplever man , tæt jungle med skyhøje træer, flere kilometer lange gangbroer i trætopshøjde og
flotte vandfald. Oplev skovene oppefra eller nedefra, til fods eller i kano, hvor man sejler rundt
omgivet af planter, blomster, frøer og fugle – eller med speedbåd ned ad store og mindre floder
på udkig efter fugle, brøleaber, søkøer og dovendyr. Midt i frodig natur tårner den flotte
kegleformede Arenal vulkan sig op omgivet af et net af varme kilder. Costa Rica har dejlige strande
på både Stillehavssiden og den Caribiske side afhængig af årstiden. Landets hovedstad, San José,
er en charmerende by med masser af cafeer, små butikker, boder og gadesælgere. Til sidst skal det
nævnes, at Costa Rica er førende på verdensplan, når det kommer til bæredygtig turisme. Her gør
man rigtig meget for at sikre, at turismen er til bedst mulig gavn for landet, miljøet og
befolkningen. Landet eksporterer bl.a. bananer og den bedste kaffe.

Mandag 17. februar:
København – San José . KLM? tidspunkt endnu ikke tilgængelig.
Ankomst San Jose, Juan Santamaria Internationel lufthavn, hvor vi bliver hentet og kørt til Hotel
Barcelo San José Palacio*****, inkl. morgenmad https://www.barcelo.com/en-gb/barcelohotels/hotels/costa-rica/san-jose-de-costa-rica/barcelo-san-jose/?utm
hvor vi har 2 overnatninger. Opholdet er inclusive morgenmad.
Velkomstmiddag inkluderet.
Tirsdag 18. februar:
San José
Så begynder oplevelserne.
Vi skal på en halvdagsudflugt til Britt kaffefarm Vi får den originale costaricanske kaffe tour på en
kaffegård beliggende i Barva de Heredia. Costa Ricas unikke klima og forskellige landskaber giver
perfekte vækstbetingelser for gourmet kaffebønner. Kaffeeksperter fører os igennem livscyklusen
for gourmetkaffe. Forskellige ristningsteknikker påvirker bønnerne og bryggen, og ristnings- og
pakkehemmeligheder gør det muligt for at levere den bedste kaffe fra plantagen.
Efter frokost kører vi til Poàs, en aktiv vulkan hvor man stadig kan se det bobler i krateret.
Frokost inkluderet.

Onsdag 19. februar:
San José - Tortuguero
Efter en god morgenmad bliver vi hentet for at køre til Tortuguero National Park. Det er en flot
køretur hen over Costa Ricas mange bjergpas igennem bananplantager og frodige områder ned til
det Caribiske hav. Her bor efterkommere af den sorte befolkning, som primært indvandrede fra

Jamaica, hvilket har sat sit tydelige præg på livsstil, kultur og mad. Tortuguero er en meget stor
nationalpark, som ligger lige ud til kysten. Man kan kun komme ind til parken med båd og vi sejler
2 timer op gennem kanalerne, inden vi ankommer til lodgen forhåbentlig til frokost tid. Om
eftermiddagen kan I nå at gå en tur i den lille by Tortuguero. Vi skal bo 2 nætter på Evergreen
Lodge ***, hvor vi har fuldpension.
http://www.evergreentortuguero.com
Torsdag 20. februar:
Tortuguero Nationalpark
Vi skal på udflugt i Tortuguero Nationalpark, der er et 19.000 hektar stort naturområde og
hjemsted for sjældne havskildpadder og mere end 300 fuglearter. På en bådtur inde på junglens
kanaler kan vi opleve den rige vegetation, plantagelandet, mangroven og ikke mindst et utal af
dyr. Her er nysgerrige og energiske aber i trætoppene, flittige og farverige isfugle på evig jagt efter
føde i vandet, hejrer, store papegøjer, søkøer, krokodiller, skildpadder – ja, de er her alle sammen,
så det gælder om at have øjnene åbne og kameraet klar! Dygtige guider kan tage dig med på
vandreture, hvor du kan være heldig at se kulørte tukaner, den sjældne grønne macaw-papegøje
og brøleaber og måske får du et glimt af et dovendyr, der tager sig en lur i trækronerne.
Tortuguero er simpelthen et paradis for natur- og dyreelskere!
Om eftermiddagen er der mulighed for selv at gå op til Mount Tortugero, hvor man har en
fantastisk udsigt over det Caribiske hav.
Bridge om aftenen, hvis det er muligt.
Fuldpension inkluderet.

Fredag 21. februar:
Tortuguero - Arenal
Efter morgenmad gør vi klar til næste destination. Vi bliver hentet og transporteret ad Sarapiquí
river, hvor vi oplever Caribisk tropisk regnskov. Vi stopper til frokost på Centro Netropico
Sarapiquí. Herefter foregår transporten i bus til Volcano Lodge & Springs****, inkl. morgenmad
http://www.volcanolodge.com/en
hvor vi skal tilbringe de næste 4 nætter.
Volcano Lodge ligger ca 10 minutters kørsel fra La Fortuna by. Hotellet har wifi og TV på
værelserne. Der er terrasse med udsigt til vulkanen, som er aktiv. Det kan ses både dag og nat, hvis
der ikke ligger en sky på toppen af vulkanen. Hotellet virker lidt motelagtigt, men er hyggeligt og
der er swimmingpool og jacuzzi samt restaurant i forlængelse af poolområdet.
Frokost og aftensmad inkluderet.
Lørdag 22. februar:
I dag kan vi slappe af.
Bridgeturnering

Arenal

Søndag 23. februar:
Arenal
Vi skal på halvdagstur og udforske sky-skoven. Sky Adventures. Vi går med guide på hængebroer,
der er spændt ud mellem træernes kroner, så vi ser skoven oppefra. Arenals hængebroer er et af
højdepunkterne i Costa Rica! Nogle hænger helt nede ved jorden, mens andre hænger højt oppe i
trækronerne. Vi skal over hele 14 broer på en i alt 3,1 kilometer lang vandrerute, og man ser hele
junglen oppefra - det er altså lidt sjovere og lidt mere anderledes end at gå rundt i skovbunden.
Man har en skøn udsigt til Arenals vulkan, og gode muligheder for at se spændende fugle, firben
og aber mellem træernes grene. Det er et eventyr, og en oplevelse man simpelthen ikke må gå glip
af. Prøv f. eks https://www.youtube.com/watch?v=kXPXnTL_o0E
Mandag 24. februar:
Arenal
Fri. Benyt feks dagen til at komme i de varme bade.
Bridgeturnering
Tirsdag 25. februar:
Arenal – Playa Tamarindo
Efter morgenmad bliver vi hentet og kører til Playa Tamarindo, hvor vi har 4 overnatninger på
Hotel Tamarindo Diria Beach Resort****, inkl. morgenmad
https://www.tamarindodiria.com
Her er kælet for detaljerne, og de ansatte er rigtig flinke. I de flotte haver ligger hele fire pools – en
stille pool for voksne, en børnepool, en pool med havudsigt og en lagunepool, der bugter sig
igennem en jungle af palmer. De er alle lækre og indbyder til en dejlig dukkert eller bare til timers
afslapning i en liggestol. Her er også adskillige barer – en swim up bar, hvor man kan nyde drinks
direkte fra poolen, en tropisk bar med farvestrålende cocktails, en strandbar ud til vandet og en
loungebar, hvor man kan slænge dig i sofaerne med en drink. Og man kommer helt sikkert ikke til
at gå sulten i seng! Prøv en pizza på den italienske restaurant, spis bøffer på steak houset, nyd sea
food på fiskerestauranten, spis fornem middag på den fine restaurant med havudsigt eller smag
lidt af hvert i buffeten! Værelserne er gode, og indrettet i røde og orange detaljer med gratis wifi,
klimaanlæg, TV, kaffemaskine, køleskab og hårtørrer.

Onsdag 26. februar – 28. februar
Playa Tamarindo
Slappe af oven på de mange oplevelser
Bridgeturnering

Lørdag 29. februar (det er skudår)
Playa Tamarindo – San José
Så går turen tilbage til San José og Hotel Barcelo San José Palacio*****, hvor vi har afskedsmiddag
inden turen går hjemad igen.
Søndag 01. marts:
San Jose – København via ?
Transport fra hotellet til SJO/Juan Santamaria intl Apt.
Afrejse med?, kl ?
Mandag 02. marts:
Hjemkomst

København

Costa Rica Fakta
Praktiske oplysninger:
Costa Rica er et lille fredeligt land i Mellemamerika, der har haft demokrati i mere end hundrede
år. For over 50 år siden blev militæret afskaffet, og pengene brugt til sundhed og uddannelse.
Dette medvirker til, at landet i dage er et meget sikkert land at rejse i, og befolkningen er
veluddannede og i mødekommende. Landet er på ca. 51.000 km2, hvoraf ca. 27 % er beskyttet
naturpark.
Landet blev navngivet af Christoffer Columbus, ”Den rige kyst”. Rigdomme var ikke i guld, som han
troede, men i natur. Rigdommen har Costaricanerne bevaret i utallige nationalparker. Eksotiske
regnskove, sumpområder fuld af fugle, aktive vulkaner og fristende palmestrande er nogle af de
steder vi vil besøge på denne natur tur.
Costa Rica er beliggende på tropiske breddegrader og adskiller Stillehavet og Atlanterhavet med
sine mere end 3000 m. høje bjerge. Det giver en flora og fauna, der ikke overgås mange steder i
verden. Den overvældende tæthed af plante-, dyre og fugleliv gør landet til et paradis for
ornitologer og andre naturelskere. Costa Rica tilbyder for livsnyderne utallige badestrande, dejlige
hoteller, og for de heldige, synet af en delfin eller kæmpeskildpadde.
Pas. Passet skal være gyldigt mindst 6 måneder efter planlagt hjemrejsedato.
Valuta. Lokal valuta er Colon, som ikke kan købes i Europa. Medbring USD i kontanter, ikke for
store enheder, eller Euro. Der kan bruges standard kreditkort på hotellerne. Visakort kan bruges
over det meste af Costa Rica, også som hævekort.
Klima og temperaturer. Tropisk med dejlig varme året rundt. Der er regntid fra maj til oktober.
Temperaturen ligger ca. på 26-27 ⁰C om dagen og ned til ca. 15 om natten i bjergene (San Jose),
men naturligvis ved kysten er der tropenætter over 20⁰C.
Mad og drikke. Costa Rica er et land med mange nationaliteter af f.eks. spansk, italiensk og tysk
oprindelse. Dette betyder et køkken, som er meget varieret. Priser er rimelige og noget under
dansk niveau. Der fås godt øl og naturligvis rom og en dejlig likør, Café Rica, som er lavet på
kaffebønner. Dertil serveres kaffe på alle måder baseret på noget af verdens bedste kaffe, som
netop dyrkes i Costa Rica.
For yderliger information om Costa Rica Se https://cctravel.dk/lande/nord-sydamerika/costa-rica

Priser og tilmelding:
Pris
15 dage/13 nætter. Pris pr. person i delt dobbeltværelse:
Tillæg for enkeltværelse

kr. 21.000,kr. 3.500

Drikkepenge til guider, chauffører, dragere (ikke på hotel) samt personale ved fælles frokoster og lignende
betales til Marianne og Rolf
kr. 350,Prisen inkluderer:
•
Fly (oversøisk og indenrigs)
•
2 nætter i San José inkl. morgenmad
•
2 nætter i Tortuguero inkl. morgenmad
•
4 nætter i Arenal inkl. morgenmad
•
4 nætter i Playa Tamarindo inkl. morgenmad
•
1 nat i San José inkl. morgenmad
•
Alle transfers
•
Bridgeturnering inkl. præmier
•
Udflugter iflg. program
•
Forplejning iflg. program, ialt 4 x frokost og 5 x aftensmad
Ikke inkluderet:
•
Drikkevarer
•
Afbestillingsforsikring
•
Syge-rejseforsikring, der er et krav for deltagelse
•
Drikkepenge til Bell Boy, tjenere samt andre serviceydelser på hoteller og restauranter
Da afrejsen først er i 2020 kan der forekomme mindre ændringer i rejseplanen.
Tilmelding
Tilmelding er først gældende, når depositum er modtaget.
Depositum ved tilmelding pr. person:
kr. 5.000,Ved indbetaling af depositum skal alle rejsende oplyse fødselsdatoer, pasnummer, udstedelsesdato og
udløbsdato
Tilmelding SKAL ske til Marianne og Rolf - enten pr. mail eller telefon.
HUSK navn, som det står i jeres pas.
Det er muligt at flyve på business class mod tillæg. Ring til C&C Travel på 33189089.
Skal du betale med kreditkort for, at din forsikring dækker:
Efter tilmelding modtager du fra C&C et reservationsnummer. Når det er modtaget, klik ind på:
http://cctravel.dk/betaling/index.php
Reservationsnummeret skal skrives i feltet "reservationsnummer".
I feltet "e-mail" skal I skrive jeres egen e-mailadresse.
Marianne og Rolf, mobilnr.: 2889 1602

Ret til ændringer forbeholdes

