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Rejs med Hannibal - eksperter i eventyr for 

både livsnydere og opdagelsesrejsende. Vi 

udfordrer, udforsker og lader os begejstre af 

hele verden. Fra Galapagos til Kilimanjaro, og 

fra bushcamps til luksushoteller.

På www.hannibal.dk finder I et stort udvalg af 

brochurer, som I gratis kan downloade.

Ring eller skriv til os og få inspiration, vejledning 

og svar på alle jeres spørgsmål.

Costa Rica er et sandt paradis for naturel-

skere. Costa Rica betyder på spansk den 

rige kyst, men de fleste forlader nok landet 

med en erindring om den frodige og grønne 

natur, der er ganske varieret og til tider stræk-

ker sig helt ned til strandkanten. Nationalpar-

ker dominerer landskabet og heldigvis, for 

deri gemmer sig nogle fantastiske oplevelser. 

Men udover at være aktiv i nationalparkernes 

frodige skove og gå på opdagelse efter det 

spændende dyreliv, så er det også muligt 

at nyde den mere afslappede stemning ved 

strandene på både den Caribiske kyst samt 

Stillehavskysten. Costa Rica er et godt land 

at være turist i, da turist industrien er vel orga-

niseret, og det er let at komme rundt i landet. 

Det er desuden muligt at leje en bil og køre 

rundt på egen hånd uden de store problemer. 

Eksperter i eventyr

Eksperter i eventyr

COSTA RICA

De fleste nationalparker byder på et spæn-

dende udvalg af aktiviteter, der henvender 

sig til hele familien. Det er for eksempel mu-

ligt at opleve junglen tidligt om morgenen 

på fotojagt efter dyrelivet og senere suse 

hen over trætoppene i ziplines eller vandre 

ad hængende broer, så skoven opleves fra 

forskellige vinkler. Vandsportsaktiviteter er 

der også rig mulighed for bl.a. sejlads, kajak, 

snorkling, dykning og rafting på de svulmen-

de floder. Der er nok at kaste sig over i de 

frodige omgivelser, som bedst fordøjes på 

en smuk strand, inden rejsen er forbi.

Jesper Hannibal

COSTA RICA
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Den Caribiske kyst
Den Caribiske kyst strækker sig fra mangrove kanalerne og skildpadde strande ved 
Tortuguero i nord til skønne badestrande med mulighed for lidt indiansk præg, snor-
kling samt nationalparkernes frodige vegetation i syd.

Side 24-27

INDHOLD

Introduktion til Costa Rica

Costa Rica er en grøn lille perle i Mellemamerika, som byder på masser af spændende 
natur fra det Caribiske hav til Stillehavskysten og fra lækre strande til bjergenes vul-
kaner og tågeskove. Junglen byder på gode oplevelser for at komme tæt på dyrelivet, 
og så er der et hav af aktiviteter, man kan kaste sig over fra rafting til zipline. Costa 
Rica har noget for alle.

Side 4-5

San Jose og den centrale dal

Hovedstaden San José er for de fleste et hurtigt overstået kapitel, men omgivel-
serne byder faktisk på flere spændende attraktioner såsom vulkaner, kaffe plan-
tager og regnskov med flotte vandfald. 

Side 6-9

Monteverde & Arenal

Monteverde er indhyllet i tågeregnskoven, mens Arenal er den berømte vulkan, 
som giver varme kilder. Begge steder er yderst populære på en rejse til Costa Rica, 
og der er et hav af spændende aktiviteter at kaste sig over såsom hængende 
broer, vandreture, ziplines, kajakture og smukke vandfald. 

Side 10-13

Guanacaste & Nicoya halvøen
Området er bedst kendt for sine dejlige hvide sandstrande med svajende palmer, 
hvor selv de største vandhunde får stillet appetitten. Der er dog en del national-
parker, som det er værd at lægge vejen forbi. Her kan man opleve noget af det, der 
kendetegner Costa Rica aller mest, nemlig de frodige grønne områder.

Side 14-17

Manuel Antonio & den sydlige Stillehavskyst
Manuel Antonio er en sand lille perle af en nationalpark med frodig regnskov og 
skønne strande. Kører man syd på finder man surf-strande og marine reservatet 
Marino Ballena. Sydligst er Corcovado nationalparken, som byder på nogle af de bed-
ste regnskovsoplevelser i Costa Rica.

Side 18-23
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Nationalparker
Costa Rica er ikke meget større end Danmark, og derfor overrasker landet 
med de utallige og alsidige nationalparker og private reservater. Indimel-
lem nationalparkernes grænser oplever man landbrugslandet med det 
græssende kvæg eller palmelunde, der følger vejen flere kilometer. Der 
er gode muligheder for kør-selv i Costa Rica, men ellers forbinder tursist 
shuttle busser de fleste destinationer i landet. Nationalparkerne omslut-
ter én og giver den ro, man har brug for på en ferie, samtidig med at der 
lokkes med aktiviteter, så man kan få et indblik i den fascinerende flora 
og fauna. Nationalparkerne er godt organiseret og der er kyndige guider 
til rådighed. Den første nationalpark i Costa Rica blev faktisk startet af 
et dansk/svensk par på Nicoya halvøen. 

COSTA RICA
 - Den rige kyst og gådefulde natur

Costa Rica er ikke meget større end Danmark og kan derfor nemt udfor-
skes som kør-selv destination, så længe det er i en firhjulstrækker!
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Hvor er kulturen?
Der er ikke meget tilbage af Costa Ricas oprindelige befolkning ej 
heller mange vidnesbyrd om deres eksistens. Så rejsen skal ikke gå 
til Costa Rica, hvis man søger ruiner, templer, indianske landsbyer 
eller spanske kolonihuse. Tico'erne er et venligt, roligt folkefærd, der 
sætter en ære i at være fredselskende og hjælpsomme. Som turist i 
Costa Rica oplever man et højere service niveau end i mange af de 
andre mellemamerikanske lande.  

Den rige kyst
De fleste turister vælger Costa Rica som destination blandt andet på 
grund af landets mange strande, der er langs den caribiske kyst samt 
Stillehavskysten. Strandene har den fordel, at de er jomfruelige, så der 
er ikke blevet bygget en masse hoteller ned til vandkanten og ej heller 
spredt en masse restauranter ud i det hvide sand. Strandene er bedst 
på den Caribiske kyst, mens Stillehavskysten kan have lidt mere strøm 

og bølgegang. Det tiltrækker blandt andet en del surfere. Udover de 
dejlige strande, findes der marineparker på begge sider af Costa Rica, 
som byder på god dykning og snorkling. Isla del Caño det bedste sted 
at dykke i Costa Rica foruden den meget afsidesliggende ø Isla Del 
Coco over 600 km væk fra fastlandet. Fem af verdens syv havskildpadde-
arter lever i Costa Rica på den Caribiske kyst samt Stillehavskysten.

Costa Rica venter på jer!
Costa Rica er et fredeligt land, og det er overskueligt. Naturen er 
mangfoldig og dyrelivet overvældende. Det er den perfekte desti-
nation for naturelskere, der vil opleve både regnskovens dyreliv og 
aktiviteter kombineret med afslappende strandliv. 

Tico'erne, som Costa Ricanerne kaldes, er et venligt og glad folkefærd Der venter også et rigt dyreliv under havoverfladen

På sejltur i Tortuguero nationalpark
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Centrale Costa Rica
- Talamanca- og Central-bjergkædernes frodige omgivelser

Det centrale Costa Rica er omkranset af Talamanca og Central bjerg-
kæderne mod henholdsvis syd og nord. Oprindeligt var den smukke 
Río Reventazón-dal eneste forbindelsesled til den Caribiske kyst. Den 
centrale dal er hjemsted for langt de fleste af landets 4,6 millioner ind-
byggere. Det var her de første succesfulde kolonister fra Spanien slog 
sig ned og drev landbrug, efter de havde fordrevet de oprindelige indi-
anere fra området. Og højsletten er stadig et vigtigt landbrugsområde. 
Her ligger tre af de fem største byer, der samtidig er provinshovedstæ-
der, inden for en radius af 25 kilomenter fra hovedstaden San José.

Solnedgang over San Jose

Den centrale dal er hjemsted for størstedelens af Costa Ricas 
befolkning og et vigtigt landbrugsområde med bl.a. kaffe.

Nationalteatret i San José
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San José blev grundlagt i 1737, men blev først erklæret for hovedstad i 
1832. Byen er ikke den store seværdighed i sig selv, men fungerer som 
første og sidste nat på rejsen. Har man lidt tid i byen, så kan man op-
leve centrum relativt hurtigt. Plaza de la Cultura er det centrale punkt 
i San José. hvor folk kommer for at tilbringe fritiden og blive set. Ved 
siden af pladsen ligger Nationalteatret, som er den flotteste bygning i 
hovedstaden. Det er værd at gå en tur indenfor for at se flotte malerier 
af Costa Rica eller nyde en kaffe i cafeen. De mest populære museer i 
San Jose er beliggende ikke langt fra plaza'en. Guldmuseet har en fan-
tastisk guld-samling og er faktisk beliggende lige under plaza'en, mens 
Jademuseet er beliggende nogle få blokke derfra. Er man til shopping, 
så er Mercado Central ikke langt derfra fyldt med små boder, der sæl-
ger alt fra slagtervarer, grøntsager, sko-  og souvenir samt et udvalg 
af små spisesteder. Det er en lokal oplevelse, hvor der er trængsel og 
gang i salget.

Valle Central
Det, der trækker i de besøgende, der ankommer til San José, er ikke 
så meget hovedstaden i sig selv, men mere de smukke omgivelser, 
der omgiver byen. Nationalparker og vulkaner ligger behageligt tæt på 
byen. Vil man opleve lidt af den koloniale arv, der er at finde i Costa 
Rica, så er Heredia den mest velbevarede by omgivet af kaffeplantager. 
I Cartago er de oprindelige bygningsværker gået til under flere jord-
skælv, men kirkens statue tiltrækker besøgende og pilgrimme, da sagnet 

San José

siger, at statuen af Jomfru Maria har helbredende kræfter. Mindre end 
to timer nord for San José finder man de to berømte vulkaner Póas og 
Irazú og oser af en rå og uforfalsket natur. Derudover er Braulio Carillo 
nationalparken et godt første indblik i Costa Ricas utrolige naturrig-
dom. Desuden er der muligheder for rafting på floderne Reventazón 
og Pacuare.

COSTA RICA -  DEN RIGE KYST 7  



Sarchí
Costa Ricas mest berømte by for kunsthåndværk, hvor man kan opleve 
kunstnerne producere de berømte oksekærrer samt læder og møbler. 
Der er over 200 kunstnere i byen, og selv rådhuset er kunstnerisk de-
koreret. Der vil være gode muligheder for at finde en souvenir eller to 
og et besøg her kan kombineres med andre attraktioner i området.

Turrialba
Hyggelig lille by med en beundringsværdig beliggenhed på en bjerg-
side med udsigt over Reventazón-floden og de omkringliggende kaf-
feplantager. Mens det tidligere var en vigtig by på den gamle vej mel-
lem San José og den Caribiske kyst, er Turrialba nu mindre travl. Byen 
er ved at opbygge et  godt ry for vandsportsturisme med især rafting 
på de omkringliggende floder samt det nationale monument Guayabo. 

Guayabo
Det nationale monument Guayabo er det største og vigtigste arkæo-
logiske område i Costa Rica. Det menes at have været beboet i tiden 
fra år 1000 f.K. til år 1400 e.K. Samfundet har sandsynligvis toppet 
omkring år 800 e.K. med ca. 10.000 indbyggere i området, men endnu 
vides ikke meget om stedet. På nationalmuseet i San José ligger fund 
fra udgravningerne. Så vil man gerne opleve noget af Costa Ricas hi-
storie er dette stedet.

Braulio Carillo nationalpark
Vælger man den sceneriske rute fra San José ud til den Caribiske kyst, 
passerer man igennem Braulio Carillo nationalparken beliggende ca. 
30 min. nord for San José. Parken er bestemt et besøg værd, da den 
dækker over flere højdezoner. Vulkanen Barva er højeste punkt med 
2.906 m. Laveste punkt er 50 meters højde, og biodiversiteten i denne 
ofte oversete nationalpark er derfor imponerende. Det er muligt at tage 
en svævebane henover regnskoven i parken. 

Puerto Viejo de Sarapiqui
Tidligere en vigtig handelsstation på vejen til den Caribiske kyst via 
floderne Río Sarapiquí og Río San Juan inden flodtrafikken blev over-
flødiggjort af jernbaner og veje. Nu er det en lille hyggelig landsby nær 
smuk primærskov, og de gode lodges i området er fremragende ud-
gangspunkter for en uforglemmelig oplevelse i regnskoven.

Póas vulkanen
Den 2.704 meter høje Poás-vulkan er en af de mere aktive vulkaner i 
Costa Rica, og den har et af verdens største kratere med en diameter 
på halvanden kilometer. Adgangen til vulkanen kan til tider være be-
grænset eller lukket på grund af svovldampe, og disse dampe giver 
også problemer for kaffe- og bær-produktionen i området, da de kan 
føre til syreregn. En gåtur gennem tågeskoven på vulkanens side med 
mærkeligt forvredne træer, hvorpå bromelia, mos og andre epifytter 
hænger, ender ved lagunen Botos, et udslukt krater, hvor halvtamme 
egern hopper omkring og tigger mad fra turisterne.

Irazú vulkanen
I 3.432 meters højde ligger den højeste af Costa Ricas aktive vulkaner, 
Irazú, hvor månelandskabet har overtaget. Vulkanen har fem kratere, 
og hele området omkring er fredet som nationalpark. Sidste udbrud 
var i 1963 og nu ses kun enkelte røgskyer indimellem. Kan besøges på 
dagsuflugt fra San José.

Rafting
Fra højsletten løber to gode raftingfloder ud mod den Caribiske kyst. 
Río Reventazón har strækninger med roligt vand, men den kan også 
fremvise både klasse III og IV. Río Pacuare er rafting i verdensklasse 
med de mest maleriske omgivelser, man kan forestille sig; tropisk regn-
skov, dyreliv og små vandfald fra tilløbende bække og åer. Bedste tid 
er juni og juli, selv om rafting er muligt hele året rundt.

Poás vulkanen er en af de mest aktive i Costa Rica og kan besøges fra San José

- Sarchí by & kunsthåndværk

- Poás & Irazu vulkanerne

- Kaffe & Chokolade

- La Paz vandfald

- Braulio Carrillo nationalpark

- Rafting, zip-line, kano, tubing

- Arkæologi

- Mountain bike & rideture

UDFLUGTER
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Der findes rafting niveauer til hele familien i Costa Rica Kaffe plantagerne ser man når man kører gennem landskabet

Man behøver faktisk ikke bevæge sig langt væk fra San José for at opleve regnskoven f.eks. Braulio Carillo nationalpark
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Monteverde er både navnet på et kvæker-samfund og et naturre-
servat. Kvækerne kom til Costa Rica fra USA for at undgå militærtjeneste 
og leve fredeligt. I deres søgen efter et passende hjem besluttede de sig 
for Costa Rica, som havde en fredelig politik og intet militær. De valgte 
Monteverde på grund af det behagelige klima og den frugtbare, billige 
jord. Siden 1951 har disse kvækere produceret en stor del af Costa Ricas 
mælke- og osteprodukter og Monteverdes mejeri kan stadig besøges. 

Børnenes internationale regnskov
Naturreservatet Monteverde blev startet af kvækerne, der besluttede 
at frede en tredjedel af deres jord for at bevare vandtilførslen til områ-
det. På den anden side af byerne Santa Elena og Monteverde ligger 
reservatet Santa Elena, som er noget mindre men ligeså fortryllende 
at udforske. Senere har WWF og andre miljøorganisationer hjulpet til 
at udvide reservatet, og i 1988 blev projektet ”Børnenes internationale 
regnskov” sat i gang. Børn og skoleklasser over hele verden har hjulpet 
med indsamlingen, der har støttet bevarelsen af tågeskoven og miljø-
bevidstgørelsesprojekter for de omkringboende børn og unge.

Monteverde - omgivet af tågeskovens dis 

Tågeregnskoven adskiller sig fra regnskoven ved at vokse i bjergene og 
næsten konstant være rullet ind i et lag skyer. Prøv at spotte quetzal fug-
len samt pajaro campana med dens tre karakteristiske metalliske lyde.

En firhjulstrækker er nødvendig
Turen til Monteverde er en oplevelse i sig selv. Monteverde ligger midt 
i bjergene, og kun 32-35 km fra den nærmeste asfalterede vej. På 
trods af dette, tager det 2 timer at kæmpe sig vej til byen ad veje, der 
er så hullede, at det er svært at kalde dem for veje. Det kræver en fir-
hjulstrækker at komme frem. Vel fremme byder byen på hoteller af alle 
standarder spredt ud langs den lange vej, der forbinder Monteverde 
reservatet med Santa Elena reservatet. Er man ikke i egen bil, kan man 
tage den sceneriske rute mellem Arenal og Monteverde, som byder på 
sejlads på Arenal søen, inden turen går videre i jeep.

Monteverdes hængende broer
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De fleste kommer til Monteverde & Santa Elena for at vandre gen-
nem tågeskoven og opleve flora og fauna på nært hold. Solen bryder 
sjældent igennem, så floraen er markant anderledes grundet fugtighe-
den. Der er megen information om flora og fauna at hente ved at be-
søge haverne for orkideer, sommerfugle, kolibrier, flagermuse, insekter 
samt terrariet for slanger og frøer. Derudover er Monteverde kendt for 
at tilbyde sjove aktiviteter til lands og i luften. Vandreture i trætoppene 
foregår via hængebroer. Hermed får man et helt unikt indblik i hvad, 
der vokser og sker langt over jorden. Er man på jagt efter lidt adrenalin,  
kan man zip-line gennem trætoppene - der er ikke så meget dyreliv, at 
se, når man suser afsted, men det er en flot tur og en sjov oplevelse. 

Monteverde reservatet
Mange små og store reservater findes i de varierende klimazoner. Det 
største og mest artsrige område er Monteverde, et privat foretagende, 
der viser, at lokale folk og organisationer kan betyde meget for bevarel-
sen af et område. Reservatet er ca. 24.000 hektar stort og rummer det 
bemærkelsesværdige habitat, tågeskov. Tågeskoven er karakteriseret 
ved en høj luftfugtighed, der gør det muligt for epifytter - planter som 
vokser på andre planter - at vokse, og nogle steder kan træet knapt 
skimtes mellem epifytterne. Tågeskoven rummer et fascinerende dyreliv, 
som dog sjældent ses på grund af den tætte vegetation, men fuglene 
kvidrer og det er et paradis for fugleinteresserede. I området yngler bl.a. 
den farvestrålende fugl, quetzalen.

Monteverde er gået hen og blevet et af de 
mest populære steder at besøge i Costa Rica, og 
byen er i en så rivende udvikling, så selv guide-
bølgerne ikke kan følge med... En tur gennem 
trætoppene er blevet til adskillige, hvoraf nogle 
er mere fantasifulde end andre. Nogle er lange, 
andre er høje og nogle er hurtige, mens atter an-
dre er afløst af hængebroer udspændt mellem 
trækronerne. Familie udgaven, “Aereal Tram”, er 
en slags stolehejs, man kender fra skiferien, der 

Aktiviteter i området

kører rundt mellem træernes toppe, hvorfra man 
kan se junglen i et adstadigt tempo. Man har 
følgeskab af en naturguide, der på formfuldendt 
engelsk forklarer om junglens mangfoldigheder, 
mens man med direkte udsigt til dyrelivet er vidne 
til dagligdagen i toppen af den tågeskov, de fleste 
kun betragter nedefra. 

Vil man gerne have lov at opleve tågeskovens 
trætoppe i eget tempo, er det en spændende op-
levelse at vandre langs de hængede broer. 

Jesper Hannibals zip-line beretning
Jeg er stået tidligt op og har kastet mit liv i hæn-
derne på et team af engagerede fyre. De har på 
sindrig vis fæstnet platforme i træernes toppe 
og mellem platformene udspændt stålwirer i 
en sådan højde, at det gipper i de fleste. Hvad 
minder det om...jo, den slags svævebaner, der 
findes på de fleste legepladser i Danmark, hvor 
der er lidt kontrolleret udfordring til ungerne. Her 
er det dog voksne som svinger, eller glider fra 
platform til platform under overvågning af en 
række seriøse guider.

whaommmmmmm... og af sted går det. Jeg, 
som troede, at dette var for at komme lidt tæt-
tere på moder natur, har taget fuldstændig fejl. 
Dette er en cocktail af adrenalin og natur, når 
man suser fra bakkekam til bakkekam, 750 
meter på slap line, 130 meter over den dybeste 
kløft, med op til 40 km i timen. Andre wirer går 
gennem den tætte jungle og er designet såle-
des, at man næsten føler, at man må dukke sig 
for at undgå at blive ramt af en gren. Selv med 
en sikkerhedsline, som hele tiden er fæstnet til 
kroppen, så gibber det lidt i maven, når man kig-
ger ned gennem junglens tætte underskov og 
ser en lille flod bugte sig mange meter under én. 

Alle kan være med, fra 8 år - hvis man spørger 
pænt fra 5 år - og op indtil man ikke længere 
kan slæbe sig af sted. De yngste kører dog 
ikke selv, men bliver fæstnet på maven af en 
af guiderne. Det er nemt at komme fra platform 
til platform ad stierne, der er anlagt gennem 
tågeskoven.

Santa Elena reservatet
Dette reservat er ejet af det lokale universitet, og er mindre besøgt end 
Monteverde reservatet. Det ligger lidt højere, men rummer ligeledes 
tågeskov og gode muligheder for at nyde naturen uden alt for mange 
andre turister i nærheden. Nogle stier fører til udsigtspunkter mod vul-
kanen Arenal, der på en klar dag kan skimtes i det fjerne. Det er des-
uden her mange af aktiviteterne med hængebroer, zipline og gondoler 
giver en ny vinkel på den imponerende tågeskov.

Zipline er blevet en populær aktivitet

- Vandreture i nationalparken

- Zip line gennem trætoppen

- Hængende broer

- Nat-safari gåture

- Sky Tram gondol

- Kaffe & Sukkerrørs udflugt

- Rideture

- Rapelle

UDFLUGTER
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Parque  Nacional Volcan Arenal
- med udsigt til jordens indre

Tabacon
Det er på vejen op mod Tabacon resortet, at man finder de bedre 
hoteller fra hvis værelser og terrasser, man kan nyde områdets vir-
kelige attraktion, det natlige fyrværkeri, der er hele rejsen værd. En 
tur til området er ikke komplet, før man har dyppet sig i de varme 
kilder ved Tabacon Resort, der samtidig er et af områdets bedste 
hoteller. Der er dog også andre muligheder for at nyde de dejlige 
varme kilder andre steder ved La Fortuna.

Laguna de Arenal
Den kunstige sø blev til, da dæmningen ved Arenal blev bygget i 1973, 
og den er nu Costa Ricas største sø, der giver vand og producerer 
strøm til Guanacaste-regionen. Fra dæmningen og omkring søen er 
der fantastisk udsigt over Arenal-vulkanen og søen samtidigt. Søen 
er populær for sejlsportsfolk og vindsurfere. Turen rundt om søen er 
afvekslende og tager én igennem stykker af regnskov på veje med 
huller så store, at en almindelig folkevogn kan forsvinde i dem. Det 
er også her langs med søen, at man finder stumper af Tyrol, der får 
én til - i den tropiske varme - at glippe en ekstra gang med øjnene. 
Man kan faktisk komme fra Arenal til Monteverde vis Arenal søen, 
dog ikke i egen lejebil.

Midtpunktet for denne nationalpark er den aktive og flot konisk 
formede vulkan, Arenal. Vulkanen slumrede fra omkring 1500 år før 
vor tidsregning indtil 29. juli 1968, hvor den pludselig vågnede af dø-
sen og gik i udbrud. To landsbyer blev ødelagt, tusindvis af køer mi-
stede livet, og marker og skove blev dækket af lava. Lige siden har 
vulkanen næsten dagligt og ofte flere gange om dagen produceret 
store mængder askeskyer, lava og kæmpe eksplosioner. 

I nationalparken ligger store områder øde hen; endnu har planter og 
dyr ikke formået at indtage det Mars-agtige landskab, mens man an-
dre steder i parken kan opleve forskellige successionsstadier. Områ-
det blev erklæret nationalpark i 1995 og rummer, udover vulkanen, 
en enorm biodiversitet i de skove, der endnu består.

La Fortuna
En hyggelig lille by med ca. 7.000 indbyggere. Byen benyttes som 
base for besøg i Parque Nacional Volcán Arenal, vandfaldet La For-
tuna i nærheden, dyrelivsrefugiet Caño Negro eller hulerne i Venado. 
Selve La Fortuna er der ikke meget at skrive hjem om. Byen udgøres 
af en lang hovedgade med en række butikker, et torv med en kirke 
samt restauranter. Der er dog mulighed for en masse aktiviteter til 
det nærliggende område til fods, på hesteryg, på cykel og til vands. 
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Natten har sænket sig over bjergene, og 
mod nattehimlen kan vi tydeligt se omridset 
af den næsten perfekte og tegneserie-artige 
vulkan, der strækker sig mod skyerne. Til tider 
spyer vulkanen en sort røgsøjle mod himlen, 
som efterfølges af et festfyrværkeri af glødende 
lavablokke, der under højlydte knald rumler 
ned ad siden af krateret og trækker et spor af 
orange striber. 

Dette er naturens eget fjernsyn, som trækker 
turisterne ud af deres hoteller. Vi står alle med 
åben mund og venter på det næste udbrud. 

Indtil 1968 var dette blot Cerro Arenal, en 
ubetydelig bakke, som vågnede og viste sig at 
være en vulkan. Med en fart af 20 fod om året 
er den stadig voksende, og i dag rager den 
næsten 1.700 meter op over det omgivende 
landskab. Den nedre del er klædt i frodig jung-
le, der gror lystigt i den næringsrige jord, og 
den midterste del - før den afsvedne top - er 
iklædt grønne marker med sortbrogede køer. 
Ikke mærkeligt at området og den tilstødende 
kunstige sø, af samme navn som Arenal vul-
kanen, har tiltrukket en række indvandrere fra 
Europa, hvilket har sat sit tydelige præg på de 
små hotellers byggestile. Man må knibe sig i 

armen og stille sig selv spørgsmålet, om man 
virkelig er i Costa Rica. Eller om dette er bag-
grunden for en tropisk udgave af Heidi i Tyrol. 
Det kan anbefales at tage på en vandretur 
ind i nationalparken, så man kan opleve både 
den frodige side samt den golde side af vul-
kanen. Der er rig mulighed for at fylde dagene 

Med udsigt til jordens indre
ud med spændende aktiviteter ved vulkanne, 
den omgivne tropiske skov samt Arenal søen. 
Det bedste er, at slutte en fyldt dag af med en 
afslappende aften i de varme kilders vand, som 
vulkanen også er producent af.

Området omkring La Fortuna
La Catarata de la Fortuna: Et højt smalt vandfald tæt på byen La 
Fortuna, som kan besøges til fods, til hest eller i bil. Langs vejen til 
vandfaldet er der gode muligheder for at kigge på de mange fugle i 
området, og ved selve vandfaldet er der mulighed for en dukkert i det 
dejligt forfriskende vand. 

Las Cavernas de Venado: De imponerende kalkstenshuler kan besø-
ges på en dagstur fra La Fortuna, men i regntiden kan de være lukket 
på grund af vand. 

Rio Celeste: Rio Celeste er en smuk flod og vandfald med klart turkisblå 
vand. Det er sulfur og kalciumkarbonat fra flodens mineraler, som giver 
floden dens klare blå farve. Floden er beliggende i Tenorio nationalpark 
og kræver derfor en vandretur gennem skoven, hvor man kan opleve 
flora og fauna på nært hold.

Kajakture på Arenal søen er blot en af de mange muligheder for aktiviteter man kan kaste sig over i området

- Vandretur til Rio Celeste

- Vandretur Arenal vulkanen

- Tabacon & Baldi kilderne

- Kajak & SUP på Arenal søen

- Ridetur La Fortuna vandfald

- Madlavningskursus

- Mountain bike tur

- Rapelle & grotte udforskning

UDFLUGTER
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Guanacaste 
- skønne strande og interessante afsideliggende nationalparker 

Caño Negro nationalpark
Fuglekiggere kommer til dette dyrelivsrefugium i stort tal for at beundre 
de utroligt mange fugle, der er knyttet til dette sumpområde. Mange 
fugle yngler i området, og de store pattedyr såsom tapir, puma og ozelot 
bebor dette forholdsvis fjerne område af Costa Rica. I regntiden er den 
eneste transportmulighed med båd, men i tørtiden udtørrer en stor del 
af området, og da er det muligt at bevæge sig til hest eller fods. Det er 
muligt at besøge området på en dagstur fra Arenal, men er bestemt et 
par nætter værd.

Palo Verde nationalpark
Nationalparken Palo Verde er hjemsted for en af Mellemamerikas stør-
ste koncentrationer af vade-, kyst- og havfugle og tiltrækker af samme 
grund mange fugleinteresserede. Habitaterne i parken er mange og va-
rierede, fra marsk, sump og mangrove med storke, hejrer og krokodiller 
til græssteppe og tør tropisk skov, hvor det i tørtiden er forholdsvis let 
at få øje på f.eks. røde araer, tukaner og aber.

Puerto Viejo de Sapapiquí
Tidligere en vigtig handelsstation på vejen til den Caribiske kyst via 
floderne Río Sarapiquí og Río San Juan, før jernbaner og veje overflø-
diggjorde flodtrafikken. Nu er det en lille hyggelig landsby med kort vej 
til smuk, primær skov, som bl.a. tiltrækker forskere.  De gode lodges i 
området er virkelig fremragende udgangspunkter for en uforglemmelig 
oplevelse i regnskoven.

Santa Rosa nationalpark
Nationalparken Santa Rosa er opkaldt efter Haciendaen, Santa Rosa, 
hvor den hurtigt sammenkaldte costaricanske hær slog den nordame-
rikanske William Walker på flugt. I dag er haciendaens hovedbygning 
et museum med gamle effekter, dokumenter og malerier, der beskriver 
slagene i området. 

Fra at blive oprettet af nationalhistoriske grunde, er Santa Rosa nu 
blevet et sandt tilløbsstykke ikke kun for historikere, men også for bio-
loger, naturelskere og strandgæster. Parken består af tør tropisk løv-
fældende skov og er den største af sin art i Mellemamerika. Træerne 
taber bladene i tørtiden, og da bliver de normalt sky dyr lettere at få øje 
på ved vandhuller og bække. 

Havskildpadder bruger strandene som redepladser, og for turisterne 
er de lange, næsten øde, hvide sandstrande et oplagt alternativ til de til 
tider overfyldte strande andre steder langs Stillehavskysten. 

Guanacaste nationalpark
Nationalparken Guanacaste blev først oprettet i 1989, og er kun ad-
skilt fra Santa Rosa-nationalparken af den Panamerikanske Hovedvej. 
Parken blev oprettet, efter forskere opdagede, at visse dyrearter er 
afhængige af mere end ét levested til at gennemføre deres livscyklus. 
Det er en fortsættelse af tørskoven fra Santa Rosa, men terrænet stiger 
i højden og inkluderer to vulkaner, hvorved mange forskellige habitater 
bliver bevaret. Der findes tre forskningsstationer i parken, som det er 
muligt at besøge.

14  COSTA RICA -  DEN RIGE KYST



Rincon de la Vieja nationalparken
Nationalparken blev oprettet for at beskytte vandforsyningen til området, 
men er mest kendt for sine mange vulkaner, hvoraf vulkanen Rincón de 
la Vieja er den mest aktive. 

Siden 1960’erne har der dog ikke været store udbrud, men de mange 
boblende mudderpøle, svovlkilder og dampsøjler er værd at besigtige 
på en tur gennem parken. Højdemæssigt varierer parken mellem 600 og 
1.916 meter, hvilket giver en imponerende variation i dyre- og plantelivet 
på vej op eller ned ad vulkanerne. Dette er også stedet, hvor Costa Ri-
cas nationalblomst, orkidéen Cattleya Skinneri, er at finde i størst antal. 

Rincón de la Vieja-nationalparken ligger forholdsvis isoleret og bliver 
derfor ikke overrendt af turister. Der findes gode lodges i området, som 
kan bruges som udgangspunkt for ture op til nationalparken og området.

Rincon de la Vieja

Rincon de la Viejas boblende muddderpøleGuanacaste regionen har mange dejlige strande og bugte

- Rideture

- Varme kilder & vandfald

- Tubing & rapelling

- Vandreture

- Klatring

- Zip-line

UDFLUGTER
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Playa del Coco
Den strand på Nicoya-halvøen, der er nemmest at komme til fra San 
José. Et populært sted for unge med de bedste muligheder for at dykke 
fra fastlandet. Vandet er varmt, og havet er fyldt med liv. Det er desuden 
en af de billigere strande at bo ved. Lidt nord for Playa del Coco ligger 
strandene Playa Hermosa med hvidt sand og Playa Panamá med sort 
sand, begge virkelig gode strande. Playa Ocotal ligger kun 3-4 kilometer 
syd for Playa del Coco og er en anden rigtig god strand med mulighed 
for både snorkling og dykning. 

Playa Conchal
Stranden er opkaldt efter de mange strandskaller (som i øvrigt er for-
budte at indføre i Danmark), der blæser ind på stranden. Mange skaller 
er blevet knust af bølgerne, og stranden er derfor fabelagtigt hvid med 
smukt turkisfarvet vand. Seks kilometer nord for Playa Conchal ligger 
Playa Flamingo med det oprindelige navn, Playa Blanca. Efterhånden 
er stranden blevet bedre kendt under navnet Playa Flamingo, opkaldt 
efter et af de store hoteller (der er ingen flamingoer i Costa Rica). Playa 
Conchal er en af de dyrere strande at bo ved med luksushoteller, hvide 
sandstrande og nogle af de bedste muligheder for sportsfiskeri. 

Playa Tamarindo
Beliggende lige syd for nationalparken Marino Las Baulas. En meget 
populær strand med en lækker, lang, hvid sandstrand og gode mulig-
heder for surfing, windsurfing og havkajak-ture. Stranden har et bredere 
udvalg i hoteller, restauranter og dansesteder end mange andre steder 
langs kysten. Der er rig mulighed for diverse vandsportsaktiviteter i om-
rådet bl.a. snorkling og solnedgangscruise på katamaraner.

Marino las Baulas nationalpark & Playa Grande
Denne strand, samt havet ud for kysten, er beskyttet af nationalparken 
Marino Las Baulas, opkaldt efter læderskildpadderne. Nationalparken 
er oprettet for at beskytte skildpadderne mod turisterne, der chika-
nerede dem. Det er den vigtigste strand for disse skildpadder i Costa 
Rica. Hvert efterår kommer skildpadderne på på stranden og lægger 
deres æg. En del turister kommer her stadig for at få den fantastiske 
oplevelse, det er at se disse havets kæmper trække sig langsomt og 
prustende op på land, grave et hul og lægge æg, for derefter at for-
svinde ud i havets dybe blå indtil næste år ved samme tid. Parken har 
også mangroveskove, og man kan opleve alle Costa Ricas seks arter af 
mangrove. Dette gør parken til et godt sted for krokodiller og kaimaner 
samt mange vadefugle. Det er bl.a. muligt at udforske nationalparken 
fra havkajak. 

Nicoya halvøen 
- smukke hvide Stillehavsstrande med svajende palmer og azurblåt hav

Peninsula de Nicoya er Costa Ricas største halvø, men det er ikke let 
at komme rundt på de hullede grusveje. Reservaterne på halvøen kan 
krydre badeferien med spændende dyreliv & grotter ved Barra Honda.
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Refugio Natural de Dauna Silvestre Ostional
Endnu en vigtig skildpaddestrand, men her er det Olive Ridley havskild-
padderne, der kommer ind ca. en gang om måneden mellem august 
og december ved nymåne. Disse ”arrivadas” er et fantastisk syn med 
hundredvis og nogle gange tusindvis af skildpadder på en lille strand. 

Parken blev oprettet for at beskytte skildpadderne mod de lokale, der 
havde tradition for at spise de proteinfyldte æg samt skildpadde-kødet. 
De lokale får nu lov at grave de første æg op, da æggene sandsynlig-
vis ville blive gravet op senere af andre skildpadder alligevel. Parken 
har desuden nogle spændende tidevandshuller med et varieret dyreliv 
af krabber, småfisk, søanemoner og søstjerner. Stranden er ikke til at 
bade ved på grund af de mange stærke understrømme, men parken er 
absolut et besøg værd i skildpaddesæsonen. 

Playa Samará
Stranden ligger ca. 24 km sydøst for Ostional-refugiet og betragtes som 
en af Costa Ricas sikreste og skønneste strande med mange lokale vel-
havende beboere. Asfaltvejen har forøget mulighederne for at besøge 
den fabelagtig gode strand og det smukke område.
Der kan arrangeres vandreture til det biologiske reservat, Werner Sauter.

Barra Honda nationalpark
Nationalparken blev oprettet for at beskytte et område af geologisk inte-
resse, nemlig de ca. 42 grotter, der findes i området. Kun 19 af grotterne 
er blevet udforsket, og i nogle grotters tilfælde kræver det tilladelse at 
besøge dem. Den mest besøgte grotte er den 55 meter dybe Terciopelo 
grotte med stalagmitter, stalaktitter og andre imponerende formationer. 
I hulerne findes desuden et anderledes dyreliv, fx flagermus, blinde sa-
lamandere og fisk i bækkene, der løber gennem grotterne. 

Malpaís & Santa Teresa
Det er svært at afgøre, hvor Malpaís ophører og Santa Teresa starter. 
Alle restauranter, supermarkeder, butikker etc. ligger på hver sin side 
af den brede grusvej. Strandene er en jomfruelig lang strækning, som 
tiltrækker surfere, ryttere og badegæster. Understrømmen kan til tider 
være lidt voldsom, så det er fornuftigst at bade ved lavvande. Det er 
muligt at køre til Cabo Blanco reservatet og undgå grusvejen til Monte-
zuma, men ruten op over bakketoppen er stejl, smal og en udfordring 
især efter regnskyl.

Cabo Blanco nationalparkens danske aner
Dette reservat blev oprettet i 1963, som den første nationalpark i Co-
sta Rica, af danskeren Karen Mogensen og hendes svenske mand Oluf 
Wesberg. De søgte sammen til Costa Rica for at opleve den fantastiske, 
uberørte regnskov og de drømmeagtige strande og for at finde deres eget 
paradis. Og man må sige, at det lykkedes dem. Cabo Blanco og området 
omkring er en naturskat i verdensklasse. Reservatet har smukke strande, 
eviggrøn regnskov og er et vigtigt ynglested for den brune sule. Desuden 
findes her et væld af dyr og planter, da reservatet har været totalt luk-
ket for turister indtil sidst i 1980’erne. Der findes to stier, en dansk og en 
svensk sti, som begge fører ned af bjergskråningen til stranden, en tur, 
der tager ca. 2 timer. Interessant fauna er afmærket, og et udleveret kort 
forklarer detaljeret om faunaen. To dage om ugen er parken lukket for at 
beskytte flora og fauna, og en af park rangerne kan tale lidt dansk. Fil-
men "Et hjørne af paradis" omhandler Karen Mogensens liv i Costa Rica.

Montezuma
Den lille landsby ligger tæt på Cabo Blanco-reservatet er blevet me-
get populær blandt unge rygsækrejsende. Her er mange små hoteller, 
restauranter, butikker og diskoteker, og på stranden findes en af de 
få campingpladser i Costa Rica, hvor det også er muligt at hænge en 
hængekøje op mellem palmerne. Lidt udenfor centrum ligger de bedre 
hoteller og resorts. Byen har en hyggelig og afslappet atmosfære, og 
der kan arrangeres udflugter til Isla Tortuga, Cabo Blanco etc. Et utroligt 
smukt område, hvor brøleaber vækker folk om morgenen, oddere boltrer 
sig i de mange vandløb, og stranden er perfekt til en svømmetur. Det er 
muligt at vandre ud til et vandfald, der falder ned over skrænten i havet.

Isla Tortuga
Isla Tortuga udgøres faktisk af to ubeboede øer en times sejlads fra 
Montezuma. Øerne byder på pudderhvidt sand, en dejlig badeven-
lig bugt med varmt havvand og snorkling rundt om de nærliggende 
småøer, der bryder op gennem havets overflade. De fleste dagsture til 
øen inkluderer snorkling, afslapning på stranden og lækker grill frokost 
med drikkevarer. På øerne kan man udnytte fritiden til at ride på heste, 
slappe af og bade.

- SUP surfing & surf lektioner

- Kajak ture i mangroveskovene

- Snorkling & delfin safari

- Grotte udforskning

- Vandretur i nationalparkerne

- Rideture

- Rafting 

UDFLUGTER
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Reserva Biológica Carara
Reservatet ligger tæt på Stillehavet langs med floden Tárcoles, og langt 
de fleste stopper kun kort ved broen over floden for at beundre kroko-
dillerne, der ofte ligger på de mudrede bredder af floden. Dog er det 
værd at bo i reservatet, hvor man kan nyde naturen og få et glimt af 
røde araer eller vadefugle, små pattedyr, firben og varaner. 

Provinsen Puntarenas strækker sig langs Stillehavskysten fra byen 
Puntarenas helt ned til den panamanske grænse, og her findes små 
landsbyer, gode strande og regnskov. Den populære nationalpark Ma-
nuel Antonio ligger her samt surferstederne ved Jacó og Dominical. Det 
lille biologiske reservat Carara er blandt perlerne på kysten.

Puntarenas
Puntarenas er provinshovedstaden i provinsen af samme navn. Den var, 
indtil jernbanen til Puerto Limón blev åbnet, Costa Ricas vigtigste hav-
neby. I dag er Puntarenas Stillehavskystens vigtigste havn og har givet 
en del forurening af vandet ud for de ellers flotte sandstrande. Mange 
costaricanere kommer dog til byen, der har ry for at være en venlig og 
rolig by. Færger sejler fra Puntareanas til Paquera og Playa Naranjo på 
Península de Nicoya, så man lettere kan komme til Montezuma, Mal-
paía & Santa Teresa. Dykkerbåde afgår desuden fra Puntarenas til den 
afsideliggende Isla del Coco.

Manuel Antonio og kysten 
 - en lille perle

En af Costa Ricas mindste nationalparker, hvor regnskoven når helt ned til vand-
kanten. Her kan man kombinere vandreture i nationalparken med lækker strand 
afslapning.
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Småt, men godt

Stien langs stranden er den samme, uanset om man går langsomt 
og stopper op, mens man kigger op i trækronerne, betragter noget inde 
i den tætte underskov eller går med solskin i nakken på vej mod en dag 
på en af Costa Ricas måske smukkeste strande. 

Alle kommer af forskellige grunde til Manuel Antonio nationalpark, 
der strækker sig som en lille eksotisk finger ud i Stillehavet, og hvad 
end der driver værket, naturen eller badelivet, kan man opleve en del 
mere, end de fleste kunne forvente. 

Parken er en af de mindste i Costa Rica, og et sæt af stier i området 
snor sig langs med vandet og afslører det ene eksotiske udsyn efter 
det andet. Dette er så absolut et af de steder i Costa Rica, hvor man 
bør hyre en naturguide. Stedet myldrer med et rigt dyreliv, der gennem 
adskillige år har vænnet sig til mennesker. Men det, at der er mange 
dyr, er ikke ensbetydende med, at det utrænede øje får meget andet 
end træerne og stien at se. Hvis ikke man har hjælp af en trænet guide 
til at udpege dyrene, som så smukt har camoufleret sig, kan man hur-
tigt tænke, at alle dyrene er stukket af. Her er det sjældne totåede 
dovendyr side om side med det tretåede og indtil flere forskellige 
leguan arter. Godt skjult op ad barken på de høje træer hæn-
ger der flagermus, og på bunden af skoven kravler de små 
farverige frøer, der er blevet et varemærke for Costa Rica. 

Jacó - surfernes hovedstad
Byen ligger lige ved Stillehavskysten og bliver betegnet som Costa 
Ricas ”surfer hovedstad”, bl.a. på grund af bølgerne, der er gode året 
rundt, men også på grund af den korte afstand til San José. Det er en 
strand, som til trækker de rige og festglade. Der er mange gode strande 
i området, men man skal tage sig i agt for understrømme. 

Manuel Antonio nationalpark
Dette er den mindste af nationalparkerne i Costa Rica, men også den 
mest besøgte, hvilket skyldes, at nogle af de bedste strande i landet 
findes her. Regnskoven går helt ned til de hvide sandstrande, og der 
findes klipper med en fantastisk udsigt ned langs Stillehavskysten og 
ud over havet. Stierne i parken er godt vedligeholdte, og dyrelivet er 
vant til mennesker, hvilket gør det forholdsvis nemt at se dovendyr, 
aber og leguaner i træerne langs stierne og på strandene. En virkelig 
perle i rækken af nationalparker og et af de bedste steder at slappe af. 

Den underskønne beliggenhed på en landtange, som rager ud i Stille-
havet, har gjort det til et favoritsted for både bade- og naturgæster. Hel-
digvis blev området allerede i 1972 erklæret for nationalpark, og man har 
siden ryddet op i parken, så i dag er der kun plads til et par brusere og 
toiletter samt en lille kiosk, hvor man kan købe vand og kiks. Det koster 
ikke mindre end 16 USD at komme ind i parken, uanset om formålet er 
at bade ved de lækre stranden eller observere dyrelivet. 

Der findes desuden strande lige uden for parken, der i skønhed næ-
sten kan konkurrere med dem indenfor, om end understrømmen er lidt 
mere heftig, ligesom langs resten af Stillehavsstrandene i landet. 

Langs vejen mellem Quepos og Manuel Antonio er der hoteller for en-
hver smag og i enhver prisklasse; fra små hyggelige hoteller over lejlig-
hedskomplekser til resorts med swimmingpool, tennisbane og heliport.
Området er et af de mest besøgte i Costa Rica, og hoteller af bedste 
standard har præget området, siden de første turister kom.  

Dominical & Uvita
Syd for Manuel Antonio ligger den lille by, der indtil for ganske få 
år siden blot passede sig selv. Nu er den blevet opdaget af surfere 
og turister generelt, og nye små hoteller skyder op langs stranden. 
Stranden er nogle steder stenet, og understrømme kan forekomme, 
men det afholder ikke surfere fra at hænge ud her. 

Det kan især anbefales at tage ud og opleve den nærliggnede regn-
skov med vandfald samt marine nationalparken Marino Ballena ved 
Uvita med gode strande, vandrestier gennem skove og god snork-
ling og dykning. Længere mod syd ligger Playa Tortuga med nogle 
enkelte hoteller og en fabelagtig god strand.

En af de mange leguan arter i Manuel Antonio nationalpark

Strandene er beliggende både udenfor og inde i selve nationalparken

- Rideture

- Mangrove ture

- Kajak, sejlads & fiskeri

- Snorkling & fiskeri

- Vandretur i nationalparkerne

- Surf lektioner

- Hval & Delfin safari

- Rafting & zip-line

UDFLUGTER
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Sydlige Stillehavskyst
- den jomfruelige natur

Den Panamerikanske hovedvej fra San José går over ”Dødens 
Bjerg” til San Isidro de El General og videre til den panamanske grænse. 
Nationalparkerne La Amistad og Chirripó med Costa Ricas højeste bjerg 
af samme navn, ligger nord for vejen, og det er muligt at bestige nogle 
af bjergene i området og nyde de mange livsformer på vejen op og ned. 

Osa-halvøen ligger syd for vejen, og mange bliver tiltrukket af Corcovado 
nationalparken, der er det største og bedste område med Stillehavsky-
stregnskov i Mellemamerika. Der er noget for enhver smag; flotte lod-
ges, billige hoteller og mulighed for at trekke gennem nationalparken, 
mens man oplever den fascinerende natur med skræppende røde araer 
flyvende over hovedet, tapirer der flygter larmende gennem undersko-
ven og de lydløse kattedyr på jagt. En tur ud til reservatet Isla del Caño 
står også højt på listen over ”musts” i dette område.

San Gerardo de Dota gemmer sig nede i en slugt, som et skjult 
himmerige for fugle entusiaster.

- Vandreture

- Fugle observationer 

- Quetzal fotojagt

- Savegre vandfaldet

UDFLUGTER
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Cerro de la Muerte
Det højeste bjerg, Dødens Bjerg, på den panamerikanske hovedvej 
mellem San José og San Isidro de El General. Bjerget fik sit navn, in-
den vejen blev bygget, men navnet passer til vejen, da det er én af de 
farligste vejstrækninger i Costa Rica. Området består af páramo, en 
speciel habitat med græstuer og småbuske, der normalt kendetegner 
Andesbjergene. Ofte bliver toppen indhyllet i tåge, hvormed man må 
køre forsigtigt.

 

San Gerardo de Dota
San Gerardo de Dota  er en lille landsby beliggende i en kløft, som Río 
Savegre floden gennemskærer, og hvor ørred fiskeri er populært. Dette 
er et bjergrigt område, og køreturen fra hovedvejen ned til San Gerardo 
er smal og stejl, men stedet er hele turen værd. Bjergene er tilgroet i 
frodig skov og er et sted, der tiltrækker fugle såsom quetzalen og der-
med også fugle entusiaster. San Gerardo består af turist lodges, lokale 
huse og frugthaver. En lille kiosk kan findes indimellem, men ellers er 
der ikke meget at finde i den langstrakte landsby, der følger den lille vej 
ned til floddalen. Dette er et paradis for natur- og fugle-entusiaster, der 
kan udforske området på de mange naturstier rundt om landsbyen, og 
der er ikke langt til Quetzal nationalparken.

.

Quetzal fuglen er der god chance for at spotte ved San Gerardo de Dota

COSTA RICA -  DEN RIGE KYST 21  



Chirripó & La Amistad nationalparkerne
I denne store nationalpark Chirripó findes nogle af de højeste bjerge i 
Mellemamerika, kun overgået af bjergene i Guatemala. Det højeste er 
Cerro Chirripó med 3.820 meter, men det meste af parken ligger i over 
2.000 meters højde. Der er stier i parken, men ingen overnatningssteder; 
dog kan man få tilladelse til at campere på en trekkingtur rundt i parken. 
Udsigten i parken er fantastisk, og turen giver mulighed for at observere 
fugle- og dyrelivet i de skiftende klimazoner på vej op af bjerget. Parken 
er sammen med Parque Internacional La Amistad, ”Venskabsparken” 
og nogle andre små biologiske reservater og indianerreservater, en del 
af det imponerende Reserva de La Biosfera La Amistad, der beskytter 
næsten hele Talamanca-bjergkæden, og som over grænsen bliver til en  
panamansk nationalpark.

Corcovado nationalpark
Parken blev oprettet for at beskytte flora og fauna, da tømmerfirmaerne 
begyndte deres indtog i denne fjerne afkrog af Costa Rica. Corcovado 
er et af de få steder, hvor der er mulighed for at se nogle af de fem arter 
af kattedyr, tapirer, de smukke røde araer og den truede Harpy ørn. Man 
kan enten bo ved Bahía Drake eller ved Carate. Lodgene arrangerer 
vandreture ind i nationalparken med erfarne guider. Det er også muligt 
at gå tværs gennem parken og overnatte ved nationalparkvæsenets tre 
stationer gennem parken, men dette kræver reservationer.  Nationalpar-
ken begyndte i 1970’erne at få problemer med guldgravere, da der blev 
fundet guld i floderne inden for parkens grænser. Endnu graver nogle 
lykkejægere ulovligt i parken, men de fleste begrænser sig til floderne 
omkring parken. Nationalparken kan besøges fra Puerto Jimenez, Rio 
Sierpe eller Bahia Drake. En landingsbane ved Puerto Jimenez gør det 
desuden muligt at flyve til nationalparken, om end det er en mere be-
kostelig affære end billeje.

Bahia Drake
Bugten har fået sit navn efter Sir Francis Drake, der på sin jordom-
sejling i 1579 efter sigende lagde ind i bugten Eneste mulighed for at 
komme til dette afsidesliggende sted er med båd, fly eller ved at trek-
ke gennem Corcovado-nationalparken. Det er et sted for naturelskere 
og for de, der ønsker at opleve noget ud over det sædvanlige, hvil-
ket lodges i området muliggør med mange forskellige ture bl.a. ind 
i nationalparken eller til Isla del Caño. De fleste stiller bilen i Sierpe, 
hvorfra man bliver sejlet gennem mangrove skove og langs kysten til 
Bahia Drake, for at ankomme til lodgene ved Corcovado nationalpark 
eller øen Isla del Caño. Dyrelivet i området består bla. af røde aber, 
papegøjer og dovendyr i træerne langs floden. Der er desuden en 
landingsbane, så man kan flyve dertil.

Golfo Dulce & Golfito
Denne nationalpark var engang en del af Corcovado, men er nu sin 
egen; nationalparken Piedras Blancas. Nationalparken er et af de få 
steder, hvor man kan opleve lavlands regnskov langs Stillehavskys-
ten. Selve havnebyen Golfito byder ikke på meget at komme efter, 
men den lille nationalpark, Golfito, og området omkring byen byder 
på gode lodges med mulighed for jungle oplevelser.  Desuden er der 
mulighed for at opleve fossiler, indianske traditioner, dybhavsfiskeri, 
surfing ved stranden Pavones og jungle udflugter.

Isla del Caño nationalpark
Øen Isla del Caño ligger ca. 20 kilometer fra Bahía Drake, og både øen 
og havet omkring er erklæret nationalpark for at beskytte marinelivet 
i området. Vandet er meget varmt, hvilket gør øen til et ideelt sted at 
snorkle og beundre de flotte fisk, mangefarvede koraller og nyde den 
gode sigtbarhed. En lille sandstrand med udsigt over det azurblå hav 
og med regnskoven som baggrund er enhver solbaders drøm. En lille 
sti går gennem regnskoven op til et udsigtspunkt, og langs stien kan 
man se de runde stensfærer, lavet engang i tidernes morgen af india-
nerne, og hvis betydning endnu ikke kendes. Det er desuden muligt 
at arrangere dykkerture til Isla del Caño, som er det næstbedste sted 
at dykke i Costa Rica efter den meget afsideliggende ø, Isla del Coco.

Isla del Coco
Isla del Coco er en lille vulkansk ø i Stillehavet, 500 km fra Costa Ricas 
kyst. Den ligger som et grønt bjerg midt i Stillehavet, dækket af en tæt, 
grøn skov, og de stejle klippesider gør det næsten umuligt at komme 
i land. Der falder ca. 7 meter regn om året, hvilket giver vand til 60-70 
små floder, der ender som vandfald med et brat fald ned i havet. Øen 
og havet omkring er nationalpark, og området er blevet erklæret som 
Verdensarv af UNESCO. Isla del Coco er meget eftertragtet af alver-
dens dykkere, da der her findes et imponerende varieret maritimt liv, 
der giver dykning i verdensklasse. 10% af de over 300 arter af fisk i 
havet omkring Coco-øen er endemiske. Her er masser af koraller, små 
og store fisk i kæmpestimer, hammerhajer og hvidtippede revhajer, 
manta- og ørnerokker og delfiner, der boltrer sig ved bådenes stævn. 
Med lidt held kan en hvalhaj eller en marlin dukke op fra det dybe blå. 
I har måske set billeder af Isla del Coco, fra den første Jurassic Park 
films åbningssekvens.

- Vandreture i nationalparkerne

- Snorkling

- Dykning ved Isla del Caño

- Rideture

UDFLUGTER
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Tortuguero nationalpark
Tortuguero er et meget specielt område med naturlige og kunstige ka-
naler, der bruges til transport. Kanalerne ligger parallelt med den Caribi-
ske kyst. Tortugero nationalpark grænser op til Nicaragua og ligger helt 
mod nord ved den Caribiske kyst af Costa Rica. Der er ingen landeveje 
til området, så transporten foregår på en kombination af floder, kanaler 
og laguner, der ligger beskyttet lige bagved den vilde kyst, som hjem-
søger området. Fra en lille landsby tæt ved den Caribiske kysts største 
by Limon, går det ca. to timer gennem et fortryllende landskab. Båden 
stopper ofte, når man får øje på et dovendyr, en grøn leguan eller en af 
de mange spændende fugle, der har specialiseret sig i at fiske i området. 

Parken er opkaldt efter de mange grønne havskildpadder, der har 
denne strand som den vigtigste for æglægning i Costa Rica. Dog kan 
man også opleve fire andre arter af havskildpadder besøge dette om-
råde. Trods de mange strande er det ikke godt at bade på grund af 
de store bølger, stærk understrøm og hajfyldte farvand. Derimod er 
området ideelt til at kigge på dovendyr og aber i træerne, kaimaner og 
sumpskildpadder i kanalerne og selvfølgelig havskildpadder på stran-
den indenfor sæsonen (juli-oktober). Med en god portion held og tålmo-
dighed kan man være heldig at se søkøer i kanalerne eller nogle af de 
store kattedyr i skoven. Transport til nationalparken er begrænset til fly 
og både, hvilket gør det lidt dyrere at komme hertil. Det er et af Costa 
Ricas mest regnfyldte områder, hvor den årlige nedbørsmængde kom-
mer op på 5-6 meter, så husk regntøj! Og når man taler om regnskoven, 
så er dette virkelig regnskov. Som en guide udtrykte det, så regner det 
kun 13 måneder om året! Dette er et af de vådeste områder i hele Co-
sta Rica, hvor regnen kun stilner af i en lille måned omkring september.

Den Caribiske kyst
                                                              - mangroveskove, skildpadder, strande og surf

På den Caribiske kyst kan man finde smukke strande ved Puerto Viejo, 
opleve kyst-regnskoven, mangroveskove og skildpadder ved Tortuguero.

24  COSTA RICA -  DEN RIGE KYST



Tortuguero
Tortuguero er en lille landsby lige nord for Tortuguero nationalparken.
Her lever man mest af turismen og skildpadderne i området enten som 
guider, på hotellerne eller med forskning. Enkelte driver lidt landbrug 
og fiskeri, og endnu engang er det lykkedes at få naturbevarelse og 
det lokale samfund til at hænge sammen gennem dialog og oplysning. 
Lodgene ligger alle ved den lille by Tortugero, og de bedste af dem 
ligger på den lille landtange, der adskiller kanalerne fra det frådende 
varme hav, således at man har adgang til skildpadderne på stranden 
og til bådture i regnskoven. 

Refugio Nacional de Fauna Silvestre Barra del Colorado
Det største dyre reservat i Costa Rica byder på mange oplevelser, der 
leder tankerne hen på Tortuguero, som det også er sammenhængende 
med. Dog kommer skildpadderne ikke op for at lægge æg, og da re-
fugiet er et af de fjernest beliggende i landet, kommer her ikke mange 
turister. Indtil for få år siden levede de få lodges i området af sportsfi-
skere, da området byder på det bedste sportsfiskeri i Costa Rica. Nu 
begynder naturelskere at opdage dette mere uberørte område. Det er 
stadig svært tilgængeligt, men vil give en oplevelse ud over det sæd-
vanlige i Costa Rica.

Cahuita by
Ca. 43 km sydøst for Puerto Limón ligger denne lille landsby, strakt 
ud parallelt med kysten helt fra nationalparkens indgang med flot hvid 
sandstrand til den yderste ende af byen med en fascinerende sort 
sandstrand. Hele vejen hertil høres palmesuset, og hoteller ligger spredt 
langs vejen, så der er mulighed for at opfylde drømmen om enten den 
sorte eller hvide sandstrand lige uden for døren. Stemningen i byen er 
afslappet; det er et sted, hvor reggae og Bob Marley bliver hørt, og hvor 
dagene hurtigt forsvinder, som sand mellem fingrene. 

Cahuita nationalpark
Denne lille perle af en nationalpark har det hele; hvide sandstrande med 
god snorkling, biodiversitet og tropisk regnskov. Mange bliver tiltrukket 
af drømmen om den Caribiske kyst, azurblåt vand og svajende palmer, 
og Cahuita har det hele. 

- Vandreture i nationalparkerne

- Sejlads gennem mangroven

- Besøge Bribri indianerne

- Rideture

- Dovendyrs reservat

- Fisketure & Snorkling

- Chokolade udflugt

UDFLUGTER
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Puerto Viejo de Talamanca
Den lille by, 16 km sydøst for Cahuita, minder om Cahuita, men india-
nerreservatet Bri-Bri ligger tæt på, hvilket gør den lokale befolkning til 
en interessant blanding af sorte og indianere. Stedet tiltrækker surfere, 
da kysten her byder på det bedste sted at surfe på den Caribiske kyst. 
Dette er, lige som Cahuita, et sted for afslapning, og man skal ikke 
skynde sig; tag et par dage fri, få en snak med de lokale eller nyd reg-
gae og calypso musikkens toner. Cocles stranden lidt syd for Puerto 
Viejo by er en af de bedste, og langs den findes flere gode hoteller med 
bungalows omsluttet af tropiske haver.

Manzanillo
Beliggende i det nuværende Gandoca-Manzanillo reservat, 12 km syd-
øst for Puerto Viejo, er denne lille by en virkelig drøm; omgivet af tropisk 
regnskov, eksotiske dyr og planter, smukke sandstrande og flinke folk 
ligger den lille by i et afsides hjørne, hvor ikke mange turister finder ud. 
Et dykkercenter giver mulighed for at opleve koralrevet ud for kysten – 
og hvis man er heldig, se en af de kæmpestore læderskildpadder, der 
kommer til kysten ved Gandoca for at lægge æg.

Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo
Vildtlivs-centeret er beliggende kun et par kilometer fra den panaman-
ske grænse og beskytter regionens mest udryddelsestruede flora og 
fauna. Centeret er en fugtig tropisk regnskov og har naturlige mangrove 
østers langs revet ved kysten. Der er både lavlands regnskov, mangrove 
skove samt orey- og jolillo-palme sumpe. Det er et unikt habitat med en 
10 km lang strand, skov, koralrev samt to sumpe. Der er specielle arter 
af skildpadder, søkøer, krokodiller, kaimaner, delfiner og fisk. Skildpad-
derne lægger æg mellem marts og maj.

Regnsæsonen varer fra juni til 

november med faste og ofte 

tunge eftermiddagsbyger. 

I september-oktober er det 

muligt at opleve skildpadderne 

ved Tortuguero, mens andre 

arter kommer til de caribiske 

strande i marts-maj.

FAKTA
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Hvor skildpadderne
går i land

Alle er klædt i mørkt tøj, og med kamera om halsen. Lommelygter er 
bandlyste for ikke at forskrække skildpadderne, når de går i land.

Solen er gået ned over Mawamba Lodge, der ligger i Tortugero 
National Park. Sammen med de andre besøgende på lodgen har vi lige 
indtaget en pragtfuld aftensmad, og nu venter vi på guiden, som skal 
tage os ned på stranden. Det er i slutningen af september og et af de 
mest fortryllende tidspunkter på året, hvor de store havskildpadder i 
hundredvis kommer op på stranden for at lægge deres æg, inden de 
igen maver sig ud i havet.

Hvad natten gemmer
I en lille sluttet flok går vi sammen på stranden, hvor man kan se spo-
rene efter tidligere besøg. En slæbestribe med bølgede sandvolde 
langs siderne, fører op tæt på junglen, hvor en fordybning afslører, 
at her er lagt kimen til nyt liv. Sporet går retur og forsvinder tilbage til 
det beskyttende hav.
Vi har da heller ikke gået længe, inden vi møder den første skildpadde, 
der er godt i gang med at lægge sine æg. Det er med dyb respekt, at 
vi bøjer os ned over det 60 cm dybe hul og ser de små golfbold-store 
æg plumpe fra skildpadden og ned i hullet. 
40 min. er gået, og skildpadden har skrabet sand hen over æggene, 
og nu er den ved at gøre klar til at foretage sin rejse tilbage til havet. 
Æggene skal ligge i 60 dage i sandet og passe sig selv, inden de 
udklækkes, og de små skildpadder er klar til at svømme efter deres mor.

Kapløb på stranden
Den følgende eftermiddag i de sidste lyse timer inden solen går ned, 
og det sorte sand langs stranden er ved at få en lidt mere menneskelig 
temperatur, går vi langs med stranden. Sporene efter nattens mange 
landgange er stadig tydelige, og sandet langs med junglekanten er 
hullet. Det er dog ikke derfor, vi er på stranden. Vi leder efter helt andre 
spor. De ligner de voksnes, men det er en stribe af mange små, vi leder 
efter, beviset på, at et nyt liv er startet.
Endelig ser vi i det fjerne en lille skildpadde på stranden, det første 
bevis for at det magiske øjeblik er indtruffet. Højt oppe på bredden 
pibler de små skildpaddeunger op af sandet. De sunder sig et øjeblik, 
mens de ryster sandet af sig, inden de med beslutsom mine pibler 
ud over stranden mod havet. Dette sceneri er så fortryllende, at hele 
flokken bare står og ser måbende på. Skildpaddeungerne synes ikke 
at bekymre sig om vores tilstedeværelse. Vi vinker farvel, da den første 
bølge tager dem og sender dem ud på en rejse, hvorfra de først vender 
tilbage 25 år senere, for at give deres bidrag til at nye generationer af 
skildpadder hjemsøger Costa Ricas Caribiske kyster.
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28  COSTA RICA -  DEN RIGE KYST


