טיול לקוסטה ריקה
 9ימים
זהו מסלול טיול לדוגמא בלבד.
בעזרת המומחים של פולריס אפשר לבנות טיול לכל מטייל בהתאמה אישית

קוסטה ריקה
קוסטה ריקה ,הדמוקרטיה היציבה היחידה באמריקה הלטינית מזה עשרות שנים ,נמצאת בדרום
מרכז אמריקה וגובלת בפנמה ובניקרגואה .דבר נוסף המייחד את קוסטה ריקה הוא כי אין לה כלל
צבא ולא היתה מעורבת בסכסוך כלשהו בעשרות השנים האחרונות .התיירות הסביבתית מהווה כיום
את אחד התחומים העיקריים בכלכלת המדינה .התיירות מכניסה כיום יותר כסף זר מן הבננות
והקפה ,שני הגידולים החקלאיים הגדולים ,יחד .בקוסטה ריקה כמעט ולא נותר זכר לתרבות הילידים
ויחסית למדינות האחרות באזור יש לה אוריינטציה מערבית יותר ,מה שמקל על הטיול בה באופן
עצמאי.

מסלול הטיול
יום  -1הגעה לסן חוזה
הגעה לסן חוסה והעברה למלון.
לינה בסן חוסה.

יום  - 2סן חוזה  -ארנל
בבוקר ג'יפ  4X4יימסר לידכם במלון .נהיגה עצמית לאזור  ,La Fortunaעיירה הנמצאת כ 3-שעות
צפונית מערבית לסן חוזה .העיירה ממוקמת בקרבת הר הגעש הפעיל  , Arenalמה שמאפשר
לראות בלילה את הלבה הזורמת )במקרה שאין עננים( .בדרך מומלץ להתעכב בשמורת הר הגעש
הפעיל  Poasובה יער עננים ואגם מרשים.
לינה בארנל.

יום  - 3ארנל
יום חופשי  -מומלץ לבקר בחופי נהר ריו פריו בקרבת העיר  .Los Chillesטיול של כ 3 -שעות
לאורך הנהר וצפייה בקאימנים ,לטאות ,ציפורים טרופיות וקופים מסוגים שונים.
לינה בארנל.

יום  – 4ארנל – מונטוורדה )(Monteverde
נסיעה של כ 4 -שעות לשמורת הטבע הלאומית  .Monteveredeזהו אזור יערות הגשם היפה
והמיוחד ביותר בקוסטה ריקה .זהו המקום לקנופי )אומגות וגשרים תלויים( הארוך ביותר בקוסטה
ריקה .האטרקציה העיקרית של המקום הם היער והטבע ,ניתן להצטרף לטיולי לילה ביערות ולראות
צפרדעים זוהרות מהממות המאפיינות את המקום .היער גם מלא בפרפרים וזוהי חוויה משגעת בפני
עצמה .באזור ישנם גם מעיינות חמים הצצים "באמצע שום מקום".
לינה במונטוורדה.

יום  – 5מונטוורדה )(Monteverde
יום חופשי במונטוורדה.
מומלץ לבקר בשמורה ,לרחף באומגות בין צמרות העצים וצפייה בחיי היער או לבקר בחוות הפרפרים
לינה במונטוורדה.
יום  – 6מונטוורדה ) – (Monteverdeמנואל אנטוניו )(Manuel Antonio
נסיעה של כ 4 -שעות לכיוון  ,Manuel Antonioרצועת חוף מדהימה ביופייה .הצמחייה הטרופית
מגיעה ממש עד למים ובאזור ישנו מגוון גדול של חיות כמו עצלנים ,איגואנות ,ארמדילים ובייחוד
קופים .מנואל אנטוניו הוא הפארק הפופולרי ביותר בקוסטה ריקה .נעבור דרך נופים מגוונים ונחווה
סוגי אקלים שונים.
לינה במנואל אנטוניו.

יום  – 7מנואל אנטוניו )(Manuel Antonio
יום זה מוקדש לפארק הלאומי .מנואל אנטוניו ,חופים עם חול לבן ,צוקים ,נהרות ,בעלי חיים וצמחיה.
ניתן גם לנוח בחופים המרהיבים של האזור.
לינה במנואל אנטוניו.

יום  – 8מנואל אנטוניו ) – (Manuel Antonioסן חוזה
נסיעה לסן חוזה .בדרך אפשר לבקר בפארק לאומי קררה ) (Cararaהמהווה נקודת מעבר בין יער
טרופי יבש ליער טרופי רטוב.
יום – 9
החזרת רכב בשדה התעופה בהתאם לטיסתכם.

