Loodusreis Costa Ricas, reisi kestvus koos lendudega 14 päeva
Toimumisaeg 26.01.2019 – 08.02.2019
Costa Rica ehk rikas rannik on tuntud oma
looduse poolest. Siit leiab nii vulkaane,
vihmametsi, koopaid, imelist rannapiirkonda,
lõputuid matkaradu ning ujumisvõimalusi nii
kuumaveeallikates, kargetes mägijõgedes või
Vaikses
ookeanis.
Tõeline
loodusesõbra
unistustereis.
Lisaks loodusparkidele külastame pilvemetsa,
kohalikku suhkruroo- ja kohviistandust ning
ananassifarmi, kus veedame päeva kohalikega,
et tutvuda nende igapäevaeluga. Reisi lõpetame
mõnusa rannapuhkusega.
Lennugraafik
LH 885 26JAN Tallinn-Frankfurt

kell 0635 0805

LH 518 26JAN Frankfurt-San Jose

kell 1330 1900

LH 519 07FEB San Jose-Frankfurt

kell 2045 1450+1 (saabumine 08.veebruar)

LH 884 08FEB Frankfurt-Tallinn

kell 2030 2350

REISIPROGRAMM
Päev 1
Saabumine San Jose rahvusvahelisele lennuväljale, kuna Costa Rica aeg on 6h Eesti omast taga, siis
jõuame kohale sama päeva õhtul. Eestlastele on riiki sisenemine viisavaba. Suundume San Jose
lärmakasse ja tihedasse suurlinna melusse. Õnneks on õhtud veidi vaiksemad ja loodame hotelli
jõuda võimalikult kiiresti. Meid ootab kohalik tervitusjook ja kerge õhtusöök. Majutus hotellis Park
Inn Jose Radisson või sarnane
Hinnas õhtusöök

Päev 2: Poasi vulkaani rahvuspark
Pärast hommikusööki sõidame läbi maalilise
looduse Poasi vulkaani suunas, teel möödume
mitmetest kohviistandustest. Poasi vulkaan asub
San Josest ainult 50 km kaugusel ning on hea ilmaga
kergesti ligipääsetav. Vulkaanini viib
läbi
vihmametsa mõnus matkarada (ca 10-15 min
jalutada). Lõunasöögi sööme kohalike juures
kohviistanduses. Matkame (ca 3 km) lopsakas
vihmametsas ning külastame looduskauneid paiku
(sh Botose kraatrijärve), õhtusöögiks jõuame tagasi
San Josesse.
Hinnas hommiku-, lõuna ja õhtusöök
Päev 3: San Jose-Guapiles-Tortuguero
Pärast varajast hommikusööki sõidame Guapilese
nimelisse väikelinna, kust väljuvad paadid
Tortuguerosse.
Teel
külastame
kohalikku
banaanikasvatust. Guapilesesse sõit kestab ca 2
tundi. Edasist teekonda jätkame paatidega, et
jõuda oma ööbimispaika Turtle Beach Lodge kõik
hinnas (või sarnane).
Tortuguerot peetakse Costa-Rica Amazonaseks,
sest ligipääsemiseks on vaja paati, ühtegi teed
kohale ei vii. Siin on lõputult looklevaid jõgesid ja
ojasid ning armsaid laguune. Olenemata sellest, et
majutuskoht asub rannas ei ole ujumisest Kariibimeres mõtet unistada, sest hoovused, haid ja
murdlained toovad teid kiirelt reaalsusesse. Majutuses on oma bassein, kus soovijad saavad ujuda.
Hilisõhtul läheme öist vihmametsa uudistama. Hinnas hommiku-, lõuna ja õhtusöök
Päev 4: Tortuguero rahvuspark
Tänase päeva veedame Tortuguerose rahvuspargis. Tortugueros asuvad Kariibimere tähtsaimad
kilpkonnade haudealad. Maailma kaheksast merekilpkonna liigist neli munevad just siin, lisaks on
Tortuguero koduks ka ohustatud Lääne-India manaatidele. Varahommikut alustame paadisõiduga
kanalitel, teeme seda siis kui loodus ärkab. Siinsed tavalised elukad on näiteks möiraahvid, kelle
omapärast häält saame loodetavasti kuulda, lisaks on võimalik kohata nii krokodille, kilpkonni,
iguaane ning palju erinevaid linde. Lõunasöögiks sööme kohalike juures, kes valmistavad meile
džunglirahva traditsioonilise toidu. Pärast lõunasööki jalutame vihmametsas. Õhtupooliku veedame
oma mõnusas majutuses.
Hinnas hommiku-, lõuna ja õhtusöök

Päev 5: Tortuguero-Arenali
Pärast hommikusööki jätame Tortuguerose
rahvuspargiga hüvasti, selleks sõidame
paatidega tagasi Guapilesesse. Seejärel
läheme kohalikku ananassifarmi (Sarapiqui
linnakese lähedal) ning saame kohalikelt
farmeritelt häid näpunäiteid, kuidas
kasvatada maailma parimat ananassi.
Lõunasöögi sööme farmis. Pärast rasket
tööhommikut farmis sõidame bussiga
Arenali rahvuspargi suunas. Ööbimine
Arenali lähedal Los Lagos Spa või sarnane.
Hinnas hommiku-, lõuna ja õhtusöök
Päev 6: Arenali vulkaan ja kuumaveeallikad
Kaunis Arenali vulkaan on ajalooliselt palju
pahandust teinud. Seda kõike kuuleme ja näeme
me kohapeal. Tänase päeva oleme looduses
matkaradadel ning naudime lummava vulkaani
siluetti ja Arenali järve ning siinset rikkalikku
loodust. Linnuvaatlejate jaoks on tegemist
paradiisiga. Lisaks erinevatele lindudele elab siin
ka pesukarusid, ahve, iguaane, erinevaid madusid
ning konni. Pärastlõuna veedame looduslikes
kuumaveeallikates, kus saame enda keha ja vaimu
turgutada.
Hinnas hommiku-, lõuna ja õhtusöök
Päev 7: Monteverde pilvemets
Pärast hommikusööki suundume Monteverde pilvemetsa, selleks tuleb meil ületada Arenali järv
(ujumise asemel kasutame kohalikke paate). Paadisõit on kiireim viis Monteverdesse jõudmiseks.
Bussiga kestab sama reis ca 8-9 h, paadiga 3-4 h. Pärast lõunasööki läheme rippuvatele sildadele, mis
viivad meid kauni džungli erinevatele tasanditele (kõrgeim tasand on 80m). Ööbimine Monteverdes
El Bosque või sarnane.
Hinnas hommikusöök ja lõuna

Päev 8: Monteverde
Tänase päeva sisustame oma äranägemise järgi.
Soovijad saavad seiklusrajale minna, tutvuda
kohalike lindudega või osa võtta öisest rännakust
pilvemetsa.
Läheduses
asuvad
kohvija
kakaoistandused, kus saab oma silmaga näha
kvaliteetse kohvi valmistamist ja šokolaadi tootmist.
Lsiaks on kõigil võimalus omal käel kauni
Monteverde loodusega tutvuda, sest siin on
lõputult väikeseid matkaradu.
Pärastlõunal külastame nahkhiirte kolooniat, kus
näeme kuidas neid toidetakse ning saame nende
eluviisist palju teada.
Hinnas hommikusöök
Päev 9. Monteverde-Manuel Antonio
Pärast hommikusööki sõidame Vaikse ookeani äärde
Manuel Antonio rahvusparki, mis on küll väike (16 km2),
kuid selle mõõtmed korvab uskumatu liigirikkus.
Suurepärased troopilised rannad, hämmastavalt palju
erinevaid linnu- ning loomaliike, tihedad ja lopsakad ent
samas kergesti juurdepääsetavad metsad ning suur valik
erinevaid tegevusvõimalusi.
Rahvuspargi alal on 4 kaunist randa, kuhu me kindlasti
läheme, pargis on ca 3,5 km pikkune matkarada, mida me
järgnevate päevade jooksul külastame. Lisaks mitmetele
ahviliikidele loodame kindlasti kohata ka kahe ja kolme
varbaga laiskloomi. Soovijad saavad katamaraaniga
merele minna, snorkeldada, sukelduda, kala püüda või lihtsalt raamatut lugeda.
Hinnas hommiku- ja õhtusöök
Päev 10-13: puhkus Manuel Antonios
Puhkus hotellis Parador.
Hinnas hommiku- ja õhtusöök
Päev 13: kodutee
Pärastlõunal alustame koduteed. Bussisõit San Jose lennuväljale kestab ca 2,5h

