Camp
Costa Rica
18.03.17 – 29.03.17

Costa Rica

En unik destinasjon!
Et av verdens mest eksotiske land!
Costa Rica er det lille landet som binder det amerikanske kontinentet sammen. Landet er et grønt paradis der
nasjonalparker utgjør 1/4 av arealet. Kystlinjene mot Stillehavet og Karibien byr på endeløse hvite sandstrender, og
innover i landet brytes kysten mot fjell og aktive vulkaner. Landet grenser til Panama i sør og Nicaragua i nord, og
har et areal på 51.000 km2, omtrent det samme som Finnmark fylke. Det bor 4,3 millioner innbyggere her, men
landet er ikke spesielt tett befolket.

Historie
Costa Rica er et godt eksempel på politisk stabilitet og demokratisk tradisjon. Som et land uten militære styrker, har
denne fredlige nasjonen i stedet valgt å investere i helse, utdanning og bevaring av den rike naturen. Dette gjør at
Costa Rica har en betydelig høyere levestandard enn de fleste andre latinamerikanske land.
Språk og religion
Spansk er offisielt språk, og snakkes av samtlige costaricanere, selv om noen få indianerspråk har overlevd fram til i
dag. De fleste setter pris på turister som prøver å snakke språket deres, og hjelper deg med et smil og ønske om
“Pura vida” - landets motto, som betyr noe sånt som “full av liv”. 70% av befolkningen er katolikker, og kirken har
en sentral plass i folks hverdag.
Natur
Med mindre enn 0,02 % av jordens areal, har dette helt spesielle landet mer enn 6% av verdens arter i sin flora og
fauna. Landets store variasjon av vakker natur og stabil temperatur, gir deg mulighet til et innholdsrikt opphold.
Costa Rica er økoturismens hjemland, og et besøk her gjør liten skade på naturen. Den fargerike fuglearten tucan og
de fargerike froskene er selve symbolet på det yrende dyrelivet det tropiske klimaet byr på.
Opplevelser
Costa Rica har mange spennende aktiviteter, om du ønsker sol og strand, eller spektakulære naturopplevelser.
Vulkanklatring, canopy, rafting og grottevandring er bare noen av de aktivitetsopplevelsene dette unike landet byr
på.
Klima
Costa Rica er et tropisk land, og temperaturen ligger jevnt mellom 20 og 30 grader. Hovedstaden San José ligger
1200 meter over havet, og har derfor en behagelig temperatur rundt 24 grader året rundt. På begge kyster kan nok
temperaturen ligge høyere i de varmeste månedene

Kort sagt Costa Rica
Innbyggere:
4,6 millioner
Areal:
51.100 km2
Klima:
Tropisk
Offisielt språk:
Spansk
Hovedstad:
San José
Styreform:
Republikk
Religion:
Katolikker (76%)
Valuta:
Costaricanske colones
1000 colones = ca 15 kr

Litt om pris
Prisnivået er cirka halvparten av i Norge.
Offentlig transport og taxi er svært rimellig.
Typisk costaricansk frokost/lunsj 40 kroner

Reisen dag for dag

Dag 1: Lørdag
Morgen
Avreise fra Norge
Kveld
Ankomst San José
Våre norske verter tar i mot dere på flyplassen og tar
dere til hotellet.
Overnatting

Holiday Inn Express

Dag 2: Søndag
Frokost
På hotellet
Transport
San José – Siquirres
Rafting klasse III
Lunsj
Middag
Overnatting

Langs elven
Rios Tropicales Eco-lodge
Rios Tropicales Eco-lodge

Rafting
I to dager drar vi på tropisk elvepadling og overnatter
på en ”Eco-Lodge” på elvebredden midt i regnskogen.
Dette blir en opplevelse du aldri vil glemme, så tett
inn på Costa Ricas natur som det er mulig og komme.
Her går adrenalinkick og avslapning hånd i hånd.
Sikkerheten står i høysetet, og våre guider er blant de
beste. Du trenger ingen raftingerfaring for å delta.
Les mer om raftingen og Rio Tropicales Eco Lodge her:
www.riotropicales.com

Dag 4: Tirsdag
Frokost
Hotel Montaña de Fuego
Transport
Sykkel fra hotellet til Lago Arenal

På Eco-Lodgen bor du i komfortable rom med privat
bad og spiser deilige måltider tilbredt av dyktige
kokker.
Dag 3: Mandag
Frokost
Rios Tropicales Eco-lodge
Rafting klasse IV
Lunsj

Rios Tropicales Operation Center
Mulighet for dusj og klesskift

Transport

Siquirres – Arenal (buss)

Lunsj

Langs veien

Middag

Hotel Montaña Monteverde

Overnatting

Hotel Montaña Monteverde
(www.monteverdemountainhotel.com)

Terrengsykling
Sykkelturen går i vulkansk landskap fra hotellet til
Lago Arenal, der vi går over i en båt for å krysse
innsjøen. Videre med buss opp fjellsiden til
Monteverde. Du får låne moderne mountainbike og
annet nødvendig utstyr. Våre erfarne sykkelguider
tilpasser turen etter gruppen og serverer en enkel,
men deilig lunsj underveis.

Tabacon Hot Springs
(www.tabacon.com)
Middag

Tabacon

Overnatting

Hotel Montaña de Fuego
(www.montanadefuego.com)

Godt slitne ankommer vi Arenal, og det fantastiske
spa-anlegget Tabacon. Her kan du nyte noen timer i
anleggets varme kilder og ulike basseng før vi
avslutter dagen med en overdådig middagsbuffet ved
vannkanten.

Dag 5: Onsdag
Frokost
Hotel Montaña Monteverde
Transport

Monteverde – Punaternas (buss)
Puntarenas – Punta Coral (båt)

Lunsj

Underveis

Middag

Punta Coral

Punta Coral
På denne fantastiske strandeiendommen, som kun er
tilgjengelig med båt, skal vi tilbringe de neste seks
nettene. Ditt ”enkeltrom” er en avansert hengekøye
fra Hennesy, med myggnett og tak som beskytter mot
både sol og regn. I denne hengekøyen ligger du
diagonalt og om mulig enda mer behagelig enn i en
seng.

Det finnes selvfølgelig wc og dusj med soloppvarmet
vann, og alle måltider inntas i den luftige
restauranten. På bryggekanten ligger ”vannhullet” –
en herlig liten strandbar. Området er fantastisk til
både trening og rekreasjon, og du kan enkelt stikke
deg bort for litt egentid.
Ukens vann- og landaktiviteter med Vigdis og Thomas
foregår her. Kun korte båtreiser unna, byr vi også på
andre spennende opplevelser.
Les mer om Puna Coral:
www.puntacoral.com

Dag 6: Torsdag
Frokost
Punta Coral
Gruppe A – heldags padletur
Gruppe B – aktiviteter, Punta Coral
Lunsj

Les mer om Vigdis og Thomas:
www.bahiarica.com

Gruppe A – medbragt på tur
Gruppe B – Punta Coral
Gruppe A – heldags padletur
Gruppe B – aktiviteter, Punta Coral

Middag

Punta Coral
Salsakurs

Dag 7: Fredag
Frokost
Punta Coral
Gruppe B – heldags padletur
Gruppe A – aktiviteter, Punta Coral
Vigdis og Thomas er stedets vertskap, opprinnelig
norske, men etter mer enn sju år i Costa Rica, lever og
bor de som innfødte. Vigdis er utdannet fra
Idrettshøgskolen i Oslo, og Thomas har sin lidenskap
for havfiske. Disse flotte menneskene vil virkelig ta
godt vare på deg!

Lunsj

Gruppe B – medbragt på tur
Gruppe A – Punta Coral
Gruppe B – heldags padletur
Gruppe A – aktiviteter, Punta Coral

Middag

Punta Coral
Salsakurs

Dag 8: Lørdag
Frokost
Punta Coral

Dag 10: Mandag
Frokost
Punta Coral

Båttur til Isla Tortuga med bading, soling, snorkling og
andre vannaktiviteter

Selvvalgte aktiviteter (ikke inkludert)




Isla Tortuga er en fantastisk øy med nydelige strender,
krystallklart vann, vill natur og svært mangfoldig
dyreliv. Den har fått sitt navn på grunn av sin
skilpaddeformede form.
Lunsj

Isla Tortuga

Middag

Punta Coral









Sportsfiske
Havkajakk
Båttur til Isla San Lucas med
guiding i fengslesruinene (me
Golf
ATV-tur
Surfing
Stand Up Paddleboard
Hesteridning
Canopy
Dykking (PADI)

Aktiviteter og priser presenteres tidlig i uken
Lunsj

På egenhånd (ikke inkludert)

Middag

Punta Coral

Dag 11: Tirsdag
Frokost
Punta Coral
Dag 9: Søndag
Frokost
Punta Coral
Transport
Punta Coral – Tango Mar, Tambor
(båt/buss)
Gåtur langs stranden fra Tango Mar til den
sjarmerende lille strandbyen Montezuma (6 km). Her
møter vi deg med håndklær og klesskift.

Transport

Punta Coral – San José

Lunsj

På egenhånd (ikke inkludert)

Middag

Nuestra Tierra

Overnatting

Boutique Hotel Jade

Dagen disponerer du på egenhånd og det er mulighet
for ulike aktiviteter; zip-lines, surfing, shopping og
strandliv (ikke inkludert i turprisen). Retur med buss.

Dag 12: Onsdag
Morgen
San José – Oslo

Lunsj

Dag 13: Torsdag
Morgen
Ankomst Oslo Lufthavn

På egenhånd (ikke inkludert)

Strand, surfing, ziplines og andre aktiviteteter på
egenhånd (ikke inkludert)
Middag

Punta Coral

Prisen inkluderer
 Norske verter tilstede under hele oppholdet,
samt på alle utfluktene
 Transfer t/r flyplass i San José
 Frokost alle dager
 Øvrige måltider i henhold til programmet
 Alkoholfri drikke til maten
 Overnatting i dobbeltrom i San José, Rios
Tropicales, Monteverde og Arenal
 Overnatting i hengekøye på Punta Coral
 Aktiviteter i henhold til programmet
Ikke inkludert
 Lunsj dag 7 og dag 10
 Alkoholdige drikkevarer
 Tips
 Lommepenger
 Visum/ESTA til USA
 Reise- og avbestillingsforsikring
Pass
Du trenger elektronisk- / maskinlesbart pass for din
reise. Passet må være gyldig minimum 6 måneder
etter hjemkomst.
Visum
Du trenger gyldig innreisetillatelse til USA, også ved
mellomladning. Dette gjøres elektronisk på følgende
link, og koster USD 14:
https://esta.cbp.dhs.gov/esta/application.html?execu
tion=e1s1
Du trenger ikke å oppgi noe i feltet for adresse i USA.
ESTA er gyldig i to år.
Husk å søke om ESTA med en gang du har bestilt din
reise!
Valuta
Costarikanske Colones 1000 ≈ NOK 15
USD er gangbart de fleste steder. Ta gjerne med USD i
mindre sedler.
Minibanker finnes over hele landet. VISA MasterCard
er mer brukbart i Costa Rica enn Diners og American
Express.

Tips/driks
Tips/driks er ofte en del av inntekten til ansatte i
servicebransjen! I Norge er dette opp til hvor fornøyd
man er, mens på det amerikanske kontinentet ”må”
man gi tips. 10% er naturlig på restauranter, der dette
ikke allerede ligger i regningen. USD 1 pr natt pr
person er vanlig å legge igjen på hotellrommet. Det
samme anbefales til guide og sjåfør.
Elektrisitet
110 volt likt som USA. Ta med adapter for
amerikanske kontakter.
Tidsforskjell
Ved sommertid i Norge: 8 timer bak
Ved vintertid i Norge: 7 timer bak
Telefon/Internett
Internett er kun sporadisk tilgjengelig under
oppholdet på Punta Coral (dag 3 – 9).
Rafting
Du må minimum være 12 år for å kunne rafte. Det er
ingen øvre aldersgrense, så lenge du er i god form.
Det trengs ingen svømmekunnskaper, men du bør
regne med å bli våt. Ta på deg komfortable klær som
tørker fort, samt sandaler og solbriller som kan festes.
Det kan også være lurt å ta med solkrem, vann og et
vanntett kamera. Du vil få mulighet til å dusje og
skifte etter at vi er ferdige, så ta med et ekstra skift
samt et håndkle. Resten av fraktes rett til hotellet.
Terrengsykling
Før sykkelturen starter vil du få utdelt hjelm, hansker
og vannflaske. Syklene vi bruker er enten Cannondale
eller Kona med «front suspension». Du får velge
mellom ulike typer seter og pedaler. Shimano SPDpedaler er tilgjengelige på forespørsel. Turen
gjennomføres med en følgebil utstyrt med
førstehjelpsutstyr, reserverdeler, verktøy etc.
Vi anbefaler å bruke joggesko, ikke sandaler. Ta
forøvrig med solkrem, solbriller og en komfortabel
shorts. Bagasjen fraktes til hotellet med buss.
Hennessy hengekøyer
Hennessys hengekøyer er lagd for å være svært
komfortable for søvn. Du ligger helt flatt, som om du
ligger i en seng. Hengekøyene er utstyrt med både
myggnetting og "tak". ?

Forslag til pakkeliste
Bekledning
Vann- og vindtett jakke
Cap
Solbriller
Shorts
Sandaler
Joggesko
T-skjorter
Genser/ skjorter
Langbukser
Sokker
Badetøy
Badesko
---Husk klær til reise / hjemreise

Diverse
Fotoapparat / video
Ekstra minnekort
Ekstra batteri/ lader
Solkrem
Lommelykt/ hodelykt
Lesestoff
Myggmiddel
Liten tursekk
Flybilletter
Valuta / kontanter
Reiseforsikring papirer
Bankkort
Pass (elektronisk)
Reiseadapter

Toalettsaker
Tannbørste
Tannkrem
Barbersaker
Sjampo / såpe
Deodorant
Plaster
Hodepinetabletter
Eventuelle egne medisiner

XXL Adventure AS
adventure@xxl.no
www.xxladventure.travel
24 08 40 34 – 23 17 70 12 – 918 24 405
Pb 353 Alna, 0614 Oslo
Org.nr 984 906 749

