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COSTA RICA  

Et tropisk paradis (kør selv) 

 
  
  

 

Indledning: 
Høj og slank mellem Stillehavet og det 
caribiske hav ligger landet med de rige 
kyster, de talrige vulkaner og det 
fascinerende dyreliv. Et unikt klima 
betinget af den vulkaniske geologi med 
gejsere og forkælende varme kilder, 
nationalparker, hvor der blandt meget 
andet findes ørne og bæltedyr, 
farvestrålende sommerfugle og papegøjer. 
I dette hjørne af verden er flora og fauna 
så mangfoldig, at Costa Rica ikke har sagt 
for meget med sloganet: grænseløs natur! 
Hvis du vil, kan du for et øjeblik lade 
naturens små og store mirakler få dig til at 
glemme den verden, du har lagt bag dig. 
Rejs med til et sandt afro-caribisk 
bountyland med skønne sandstrande, blå 
laguner, frodig regnskov, Amerikas laveste 
kriminalitet og ikke mindst de venlige 
”Ticos” som costaricanerne også kaldes, 
der altid er klar til en sludder eller til at vise 
vej. Kør-selv ferie på tværs af Costa Rica 
er en skøn made at opleve landet på.  

 
Særlige højdepunkter på turen: 
- San Jose (1161 m) – hovedstad og  
Costa Ricas største by, kendt for sin 
moderne arkitektur og livlige natteliv. 
- Arenal Volcano (1657m) – den yngste og 
mest aktive vulkan i Costa Rica. Den har 
været aktiv siden eksplosionen i 1968 og 
har mindre eruptioner hver 5-10 minutter. 
Området omkring vulkanen og Arenal 
søen er udlagt til nationalpark.  
- Monteverde – et af de mest populære 
turistområder, kendt for sine vilde 
regnskove og reservater og ”Skoven i 
skyerne” . Monteverdes anerkendes især 
for sit biodiverse ecosystem, med 130 
pattedyrsarter, 500 fuglearter, 120 species 
of padder og krypdyr og 3.000 plantearter. 
Mange af disse arter findes udelukkende 
her. 

- Tamarindo Beach – er populært 
område på Stillehavskysten kendt for det 
det krystalklare havvand, udsøgt natur, 
fantastiske solnedgange og mangfoldige 
sportsmuligheder. 
 
Turen dag for dag 

Dag 1: Ankomst til San Jose, Costa 
Rica. I Juan Santamaria International 
Airport møder en guide dig (med et skilt 
med dit navn på) og kører dig til dit hotel, 
hvor du får en velkomstpakke med 
praktisk information. Overnatning i San 
Jose City. Der er ca.10 km fra lufthavnen 
til byen, og afhængig af trafikken tager 
det ca. 45 min.  
/ingen måltider inkluderet/ 
 
Dag 2: Udlevering af lejebil. Første del af 
turen går til Arenal vulkanen.  
Denne 1633 m høje, klassiske 
vulkankegle er på den ene side dækket 
af en mængde sammenfiltret vegetation, 
mens der den anden side kun er gold 
jord og lava. Arenal er en af verdens 
mest aktive vulkaner. Den seneste større 
eruption fandt sted d. 29. juli 1968, hvor 
en eksplosion udslettede 
nabolandsbyerne Tabacon og Pueblo 
Nuevo, og mærkedes så langt væk som i 
Boulder, Colorado. I dag foregår 
vulkanens eruptioner støt og roligt med 
daglige udgydelser af smeltet lava, 
klipper og gasser.  
Det bedste sted at nyde disse undere er 
Tabacon eller Baldi Hot Springs (entre er 
ikke inkluderet i prisen) - et 42oC varmt 
vidunderland, hvor et varmt 
vulkanvandløb kanaliseres ind i fem 
pools med forskellige temperaturer. Den 
nærmeste by hedder La Fortuna de 
Arenal. Der er flere 
forlystelsesmuligheder i dette skønne 
område f.eks.: Halvdags-ridetur til foden 

af vulkanen, hvor et vandfald lokker 
med muligheden for en dukkert 
og solbadning. Alternativt en “Tarzan 
style” jungletur, hvor du på 7 
forskellige stålwires (varierende i 
længde og tempo) kommer fra 
trætoppene ned på jorden; 
Foretrækker du at betragte 
regneskoven i et roligere tempo og 
stadig helt tæt på, kan ture på 
hængebroerne anbefales på.  
Hør mere om mulighederne i 
receptionen på hotellet. (Distance: 
150 km / ca. 3 timers kørsel.) 
/morgenmad/ 
 
Dag 3: Kør selv til Monte Verde. 
Check-in på hotellet. Dette er en af 
Costa Ricas mest anerkendte 
destinationer for økoturisme. 
Overnatning i Monte Verde. 
(Distance: 150 km / ca. 4 timers 
kørsel) 
/morgenmad/ 
 
Dag 4: Monte Verde - Skoven i 
skyerne. Vi anbefaler dig at stå tidligt 
op og opleve skoven i skyerne fra 
morgenstunden. Til forskel fra 
lavlandets regnskove er denne skov 
næsten altid indhyllet i skyer, og en 
tur gennem den er en magisk 
oplevelse. Den store skov er tilgroet 
med bromeliader, orkideer, bregner 
og mos og er ynglested for den 
smukke og sjældne rød-grønne 
quetzal fugl. Reservatet “Biologica 
Bosque Nuboso Monteverde” er et 
must på disse kanter. Her kan du 
vandre ad afmærkede ruter og opleve 
regnskovens alsidige dyreliv. Du vil 
sikkert se de mest almindelige aber i 
Costa Rica – brøleaber, klamreaber 
m.fl., mange slags papegøjer og 
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andre eksotiske dyr f.eks. dovendyret. 
Overnatning i Monteverde. 
/morgenmad/ 
 
Dag 5: Kør selv til Tamarindo Beach – en 
charmerende fiskerby med ca. 1.000 
indbyggere beliggende på Costa Ricas 
nordvestkyst. Denne maleriske region, 
som støder op til de grønne bjerge, 
repræsenterer overgangen til lavlandets 
romantik og ro. Landskaberne varierer fra 
lange hvide sandstrande over 
sukkerrørsmarker og tyk regnskov til 
aktive vulkaner. Både Playa Grande og 
Playa Langosta er en del af det 
costaricanske nationalparksystem  og 
yngleområder for den kæmpe 
kuffertskildpadde (Dermochelys coriacea). 
Skildpadderne kommer til disse strande 
for at lægge deres æg fra oktober til 
marts. Officielle guider arrangerer ture ud 
for at se dette utrolige skue. En anden helt 
særlig tur er jungle-bådturen, hvor man i 
små grupper sejler i små fladbundede 
joller dybt ind i mangroven, hvor det 
mangfoldige dyreliv udspiller sig i fuldt flor. 
Tamarindo beach er i kraft af det lave 
vand også et godt sted at windsurfe eller 
snorkle (der er guidede ture.) 
Fiskeentusiaster kan tage ud med yacht 
og fiske efter sværdfisk mm. 
Overnatning i Tamarindo. (Distance: 150 
km / ca. 5 timers kørsel) 
 /morgenmad/ 
 
Dag 6: Kør selv til San Jose. 
Dagens køretur bringer dig tværs over 
Nicoya halvøen over broen tilbage til 
hovedlandet og til hovedstaden San Jose. 
Overnatning i San Jose.  (Distance: 275 
km / ca. 5 timers kørsel) 
 /morgenmad/ 
 
Dag 7: Hjemrejse 
Morgenmad på hotellet. Kør selv til 
lufthavnen og aflevering af lejebilen i 
International Airport. Flyrejse hjem eller 
evt. forlængelse.  
/morgenmad/ 
 
Logi: 
Overnatning på hoteller og hytter med 
eget toilet og bad, morgenmad inklusiv. 
 
Turtype: IT – individuel tur  
 
Sværhedsgrad: A - Let 
 
Anbefalet rejseperiode: januar - marts 
 
Vejr: Costa Rica ligger i det tropiske 
bælte. Temperaturer ligger mellem 15°C 
og 26°C. Regntiden er fra april til sidst i 
november, men skyet vejr og regn kan 
forekomme også i den tørre tid. Relativ 
fugtighed mellem 60 % og 90 %. 
 
 

Rejseforsikring: 
 Vær opmærksom på, at det gule  

sygesikringskort ikke dækker 
hjemtransport og at det derfor er 
nødvendigt at tegne en rejseforsikring.  
 
Vaccination: 
Se under afsnittet ”Generelle 
oplysninger”. 
 
Vejnet: De costaricanske veje er i 
forholdsvis god stand, men pga. klima og 
kraftig regnfald kan der være mindre 
gode områder. Det anbefales at begynde 
dagen tidligt. 
 
Prisen på landarrangement 
inkluderer: kost og logi ifølge program, 
6 dages billje (Daihatsu Terios 4x4 eller 
lignende), fri kilometer, fri mobiltelefon 
i billejeperioden, kort, brochurer, 
vouchers, lufthavnstransport ved 
ankomst og afrejse, 24 timers 
nødtelefonservice. 
 
Gruppestørrelse: Min. 2 personer 
 
Prisen på landarrangement inkluderer 
ikke: Basis bilforsikring (ca. 18 USD pr. 
dagen) fly, drikkepenge, entreer, måltider 
ud over morgenmad, alkoholholdige 
drikkevarer, personlige udgifter. 
 
Ekstra services (orienterende priser): 
Ridning i Arenal – 50 USD/person; 
Tabacon Hot Springs pass- 50-80 
USD/person; Baldi Hot Springs pass – 
20-40 USD/person; Stålwire jungletur – 
60 USD/person; Snorkling i Tamarindo 
beach: 100 USD/person; Sportsfiskeri i 
Tamarindo beach: 400-1200 USD/per 
båd; (der er også en pendul rute.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



GENERELLE OPLYSNINGER 
================================ 
TURTYPER OG SVÆRHEDSGRADER 
 
Vi tilbyder flere ture af forskellige typer og 
sværhedsgrader. Vi har både individuelle 
og gruppeture med guide eller en 
kombination, hvor der er guide med på 
dele af turen. Vi lægger vægt på at 
benytte lokale, erfarne guider, der kender 
landets sprog, kultur og historie og med et 
godt engelsk. Guider med andre sprog 
kan arrangeres efter ønske. 
 
IT– Individuel tur 
Når du ønsker at rejse på egen hånd, 
forventer vi, at du udover at være fysisk 
selvhjulpen også er i stand til at læse 
(topografi ske) kort og gøre dig forståelig 
på fremmedsprog. Hvis der mod 
forventning skulle opstå problemer med 
transporter eller andet, er det vigtigt, at du 
er i stand til at handle selvstændigt, kan 
tage initiativ til at finde en løsning, og også 
kan se charmen ved oplevelser, der ikke 
lige står i drejebogen.  
Ved rejsens begyndelse vil du få udleveret 
en road book på engelsk – og husk: Vi er 
ikke længere væk end et telefonopkald – 
både vi og vores samarbejdspartnere står 
altid parat til at hjælpe dig. 
 
Sværhedsgrader 
Vi anbefaler, at du forbereder dig godt til 
turen. God fysisk form er påkrævet. 
Begynd gerne med at gå, jogge eller 
cykle. Svømning et par gange om ugen er 
ligeledes tilrådeligt. Der skal ikke så meget 
til. Glem ikke at det vigtigste for at få en 
uforglemmelig aktiv ferie er at vælge en 
tur med en passende sværhedsgrad. 
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A: Let 
Ingen særlige forberedelser er påkrævet. 
Alle som er i stand til at gennemføre en 
lang lørdagstur i skoven kan klare dette 
niveau. Som regel er turene korte og 
foregår i lav højde. Ofte er vil der endog 
mulighed for at springe nogle af 
dagsturene over. Ruten er typisk på 3-5 
timer dagligt, uden stejle op og -
nedstigninger. 
================================ 
Udstyr: 
Hold din bagage på et minimum. Din 
rygsæk plus indhold skal ikke veje mere 
end 10-15 kg.  
Medbring: vandtæt rygsæk (60-80 l) og 
dagtursrygsæk (35 l); vandtætte 
vandrestøvler med passende ankelstøtte, 
lette gummisko til vandring og/eller rejse, 
løse trekkingbukser, vandtætte bukser; 
fleece windstopper jakke; vind- og 
vandtæt skal-jakke (helst åndbar); 
solbeskyttende hat, solbriller med UV 
beskyttelse, solcreme (også til læberne), 
vandflaske, pandelygte, mobiltelefon, 
myggebalsam, badetøj. 

=============================== 
Vaccination 
På disse adresser: www.vaccination.dk; 
www.dlvs.dk kan du finde oplysninger og 
anbefalinger om hvilke vaccinationer, der 
kan være aktuelle for dig på dette 
rejsemål. Det er altid en god idé at 
kontakte din egen læge. 
=============================== 
Valuta og personlige udgifter 
Du skal bruge lommepenge til måltider, 
drikkevarer, souvenirs, personlige ting og 
evt. ekstra ture, der ikke er inkluderet i 
prisen. Det er en god ide at have 
kontanter, særligt i de mindre byer og på 
landet. Den officielle valuta i Costa Rica 
er Costa Rican Colón (CRC; symbol ₡) = 
100 céntimos.  
 
Kursen er ca. 100 CRC =  1 kr 
 
Veksling kan ske i banker og 
vekselbureauer og på enkelte hoteller. 
Diners Club, MasterCard og Visa er de 
mest almindelige kreditkort, og de kan 
bruges de fleste steder. 
Kontantautomater til udenlandske 
kreditkort er tilgængelige i større byer. 
Rejsechecks kan ikke anbefales. 
Her er nogle priseksempler fra Costa 
Rica: 
- Benzin (1 liter) – 1,0 Euro 
- Øl (0,5 l) – 0,5 – 1 Euro 
- Mineralvand (1,0 l) – 0,6 Euro 
- Tre-retters frokost – 6-10 Euro 
=============================== 
Mobildækning: 
Der er roaming aftaler med nogle lande. 
Costa Rica benytter både GSM og 
TDMA systemer. Det nationale 
telefonselskab ICE har monopol på 
telefonservice, 
som er 
tilgængelig over 
det meste af 
landet (dog er 
der enkelte 
mindre områder 
med udfald eller 
helt manglende 
dækning – t
i bjergene
========

ypisk 
) 
==== 

k er 

Elektricitet 
110 volt AC, 
60Hz. To-
benede sti
standard. Til 
europæisk udstyr skal du bruge en 
adapter fra 110 til 220 volts. 
============== 
Kort om Costa Rica 
Areal – 51.100 km2 
Grænser – vest og syd – det nordlige 
Stillehav, nord – Nicaragua 309 km, øst 
– Panama 330 km, øst – Det Caribiske 
Hav 
Hovedstad – San Jose (346.800) 

Større byer – Puerto Limon, San 
Francisco, Alajuela, Liberia, Paraiso 
Kystlinie - 1200 km  
Terræn – kystnært lavland deles af 
knudrede bjerge inklusiv over 100 
vulkankratere, hvoraf flere er store. 
Geografi - laveste punkt: Stillehavet 0 
m, højeste punkt: Cerro Chirripo 
3.810 m  
Befolkning – 4.133.884 (Juli 2007)  
Regeringsform - demokratisk republik 
Religion – romersk katolsk 76,3 %, 
evangelister 13,7 %  
Tidszone – GMT - 6. 
Telefonekode - + 506 
Naturbeskyttede områder – 20 
nationalparker, 4 naturreservater 
============================ 
Klima 
Tropisk og subtropisk klima. I Central 
Valley, hvor befolkningstætheden er 
størst, er gennemsnitstemperaturen 
22°C, og regionen nyder godt af et 
forårsagtigt klima året rundt. 
I kystområderne er det varmere og 
fugtigere, og på den nordvestlige 
Stillehavskyst kan det være ekstremt 
varmt og tørt. Regntiden begynder i 
maj og slutter i november, men der er 
undtagelser (f.eks. er gennemsnitlig 
nedbør i San Jose i februar måned 
kun 8 mm, mens den er 340 mm i 
september). Den varme, tørre periode 
er fra december til maj, men der er 
ikke de store udsving i 
temperaturerne mellem hhv. sommer 
og vinter. 
 
 
Temperaturkurve over San Jose 

Monthly average temperatures in San Jose (C)
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