Costa Rica wilderness safari

Safari gennem det tropiske centrale område i Cota Rica, i og omkring den enestående naturpark Carara og helt ud til
Stillehavets kyst . Du får 9 dages eventyr på hesteryg i nogle af Costa Rica's mest naturskønne og varierede områder.
•
•
•
•
•

Trail med 5½ dages ridning
Ni dage/ otte nætter med helpension
Varieret ridning i tropisk skov, på bjerge, gennem landdistrikter og ved stranden
Rideerfaring: 3-5
Indkvartering på hoteller og i guestlodges

Wilderness safari er en langtur på hest, hvor du vil fordybe dig i den tropiske skov, opleve den autentiske rurale Costa Rica
livsstil og bevidne en enestående naturmangfoldighed med eksotiske planter og dyreliv. Trailen udfolder sig i og omkring
Carara National Park - en ægte perle, der huser en bred vifte af naturlige habitater og rummer stor biodiversitet, som ingen
andre områder i Mellemamerika. Denne tur er designet til ryttere og naturentusiaster, der søger muligheder for at se på
tropisk dyreliv og specielt fugle. I løbet af vores tur kommer vi gennem mil efter mil af uberørt tropisk natur og et netværk af
grusstier ind gennem landdistrikter, der repræsenterer mødestedet for meso-amerikansk og sydamerikansk flora og fauna.
På denne fantastiske tur kommer du tæt på det rurale Costa Rica, følger bjergstier, besøger afsidesliggende landsbyer og
opdager uberørte naturlige omgivelser for til slut at ende på Stillehavskysten ved den smukke Playa Hermosa strand.
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Program for wilderness safari
Dag 1: Ankomst.
Ankomst til Juan Santamaría International Airport i San José, hvor du bliver modtaget af en repræsentant for ride centret i
ankomsthallen og kørt til et hotel i San Jose, hvor du overnatter. Måltider på ankomstdagen er ikke inkluderet i prisen.

Dag 2: Præsentation og introduktionsridning.
Kort kørsel om morgenen til Ranchen, der ligger langs floden Trinidad i den tørre centrale stillehavsregion, udgangspunktet
for dit rideeventyr. Ved ankomst vil du blive introduceret til din hest, til ranchen og dens faciliteter, til guiderne og du vil få
muligheder for at vænne dig lidt til sadel og seletøj og den Costa Ricanske ridestil. Efter disse indledende øvelser køres
hestene i lastbil til startstedet for vores safari, mens vi selv besøger den lokale by med tid til lidt shopping før vi begiver os
ud på trailen langt fra alfarvej. Vi genforenes med hestene i Lagunas i lavlandet til Turrubares bjergene, hvor vores tropiske
eventyr begynder på stier, der støder op til Carara National Park. Vi rider til Galan (12 km). Overnatning på det lokale
pensionat
3-4 timer i sadlen
Inkluderet; Morgenmad (M), Frokost (F), Aftensmad (A)

Dag 3: Udforskning af Carara National park
I dag skal vi udforske regnskoven, der ligger ved siden af Carara National Park, og som på det lokale Huetar sprog betyder
"firbenenes flod". Carara betragtes som en "must" destination blandt vildtlivs entusiaster og passionerede fuglekikkere.
Oprettet som et biologisk reservat i 1978 og i dag betragtet som et økologisk og biodiversitets fristed omgivet af landbrug og
husdyrshold, der går tilbage til før-Columbus. De 4.700 ha., der udgør Carara National Park indtager en unik position i
overgangszonen mellem tropisk fugtig skov og tropisk våd skov i stillehavsregionen. Selvom det meste af vegetationen i
reservatet er stedsegrønt og er karakteristisk for den våde regnskov, er der en række arter, der mister deres blade i den
tørre sæson, hvilket viser deres tilknytning til det tørrere klima, der findes nord for reservatet. Overnatning på det lokale
pensionat.
4-5 timer i sadlen
Inkluderet: M, F, A

Dag 4: Carara National Park - Sur de Turrubares - Monte Galán
Efter at have nydt et solidt morgenmåltid, fortsætter vi ad den sydøstlige sti, der støder op til Carara National Park, mod den
fjerntliggende landsby Sur de Turrubares - et charmerende landdistrikt gemt i en dal omgivet af en fantastisk tropisk skov og
smukke bjerge. Et område, hvor man virkelig kan afkople fra resten af verden. I skoletiden kan vi besøge den lokale skole.
Efter et besøg i den lokale bar (hvis den er åben), begynder vi at ride op mod vores næste destination, der er Finca Galán.
Undervejs krydser vi et par floder, mens vi fortsætter med at ride op i højderne. Når vi rider mod Turrubares bjergene, bliver
udsigterne mere og mere fascinerende og brisen køligere og vi når op 640 meter over havet ved slutningen af dagen. Gemt
væk ved foden af en bakke ligger Finca Galán, hvor vi skal tilbringe de næste tre nætter. På klare dage er det muligt at se
havbrændingen i det fjerne, når den rammer kysten. Overnatning i Finca Galán
Vi rider 4-5 timer i dag
Inkluderet: M, F, A

Dag 5: Pontenciana bjergene eller Lanas & Aguas Calientes
I dag har vi muligheden for at ride mod Potenciana-bjergene - en tur, der vil være fyldt med spektakulære bjergudsigter til
det fjerne Stillehav. Vi rider gennem bølgende bjerge og dale, når vi rider mod Potenciana-bjergene, og vil vi nå højere
højder, som vil afsløre spektakulære udsigt ved hvert sving. Vi rider gennem landbrugsland og langs en bjergsti gennem
forbjerge og ege skove højere op i Turrubares og Potentiana bjergene, den eneste høje kyst bjergkæde i Mellemamerika.
Når vi fortsætter opstigningen, vil vi bemærke ændringerne i skovene og deres karakteristika, da de lavere temperaturer
giver muligheder for flere bregner, mos og ananas planter - en dag til at nyde uforlignelige udsigter over dale og
Stillehavskysten.
Afhængig af vejrforholdene, hvis det er regnfuldt og overskyet, kan vi måske tage et ridt ud på landet ved at besøge Lanas
Community, som ligger mellem flodområderne Lanas og Tulín. Dette område er hovedsageligt dedikeret til kvægopdræt, og
den lille by består af huse langs en landevej, med et katolsk tempel, fodboldbane, en folkeskole og gymnasium. Overnatning
i Finca Galán.
Vi rider 3-4 timer
Inkluderet: M, F, A
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Dag 6: Ride fri dag
I dag vil være hviledag for vores heste og vil også være en god mulighed for at opleve det rigtige og rurale Costa Rica! Du
kan vælge at tage en guidet naturvandring gennem regnskoven, hjælpe med landbrugsaktiviteter eller bare slappe af i
hængekøjen! Du kan deltage i vores landbrugsarbejde og lære om sæsonafgrøderne, dyrkningsteknikkerne og
udfordringerne, som lokale landmænd møder, når de skal avle, høste og sælge deres produkter. Blandt de afgrøder, der
produceres i dette område, er majs, søde kartofler, kakao, bønner, yucca og sukkerrør. Overnatning i Finca Galán
Inkluderet: M, F, A

Dag 7: Fra Galan gennem Delicias & San Gabriel til Mata de Platano
Efter solid morgenmad vil vi begynde dagen med at ride ned ad Turrubares bjergene og videre i retning mod
stillehavskysten. Vi rider på en grusvej og når gennem kvægopdrætsegnene omkring landsbyerne Delicias og San Gabriel.
Derefter rider vi på bjergstier til vi endelig når frem til Turrubaritos floden, som vi krydser nogle få gange og rider langs
floden, mens den bugter sig vej ned til kysten og ud i Stillehavet. Vi overnatter på flodbredden i landsbyen Mata de Platano.
Tag badetøjet frem for at nyde en dukkert i flodens små laguner og køle af efter en lang dag i sadlen! Overnatning ved
Palenque Mata de Platano.
4-5 timer i sadlen
Inkluderet: M, F, A

Dag 8: Fra Mata de Platano – gennem Fila Negra til Playa Hermosa på Stillehavs
kysten (4-5 hours)
På vores sidste tur rider vi over Turrubaritos-floden, der går sammen med Tulín-floden, før de endelig løber ud i Stillehavet.
Vi rider op gennem Fila Negra bjergryggen med utrolige udsigter over kysten og derefter ned i lavlandet, hvor vi ender op
ved Playa Hermosa på den centrale Stillehavskyst, der er ca. 5 km syd for Jaco og er en af de bedste surfdestinationer i
landet på grund af sin konsistente bølgebrydning hele året. Efter nogle ridt langs stranden er det tid at sige farvel vi vores
heste, nyde livet lidt på stranden i skyggen af de vilde mandeltræer, inden vi samles op af vores køretøj, der bringer os
tilbage til San Jose. Overnatning i San Jose
Vi rider 4-5 timer
Inkluderet: M, F

Dag 9: Afrejse.
Morgenmad og siden transfer til lufthavnen i tide til dit fly (der er en lufthavnsskat på pt. 29 USD, som skal betales i
lufthavnen ved afrejse).
Inkluderet: M
Obs.: Der kan ske justeringer af programmet afhængig af lokale forhold, bl.a. vejret.
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Wilderness safari - turfakta
Turens varighed:
9 dage, 8 nætter. Du er 5½ dage på hest, 3-6 timer hver dag.

Indkvartering:
Første og sidste nat på hotel i San José. 2 nætter på guest house, 3 nætter på farm guesthouse og en nat på pub.

Pension:
Helpension fra morgenmad dag 2 til frokost dag 8. Morgenmad på afrejsedagen er også inkluderet.

Ridningen:
Du rider punkt til punkt ridning i de centrale og Stillehavsnære områder af Costa Rica. Turene er i varieret terræn med 3-6
timers ridning om dagen.
Vi rider Gaucho ridning, hvilket er meget lig western ridning.

Heste:
Vi rider på veltrænede Criollo heste (og enkelte kryds mellem Andalusier og Quarter heste), arbejdsivrige, stabile og sikre.
Sadler, hovedtøj, gjorder og sadeltasker er alt af god standard.

Rideerfaring:
Min 3. Du skal kunne ride i de tre gangarter og være i god form, da vi rider 3-6 timer om dagen.

Gruppe og guide:
Vi er min 2 og max 8 ryttere med en tosproget guide

Bagage:
Der er sadeltaske, som du kan lægge dine daglige fornødenheder i. Bagagen transporteres med firhjulstrækker mellem de
forskellige overnatningssteder.

Tøj og udstyr:
Ridebukser, en varm sweater eller jakke til kølige aftener, ridestøvler eller ride/vandresko, T-shirts, langærmede for at
undgå solskoldning, en ridehjelm, "casual wear" til aften hyggen, gode solbriller, solcreme, toiletsager og din evt. medicin.

Vejret:
Næsten ideelt året rundt. Temperaturen er moderate 25 grader i højlandet, mens de lavere liggende regioner og kystlandet
ligger fra omkring 20 til op mod 35 grader. Regntiden begynder mod slutningen af maj og varer til november, med mest regn
i oktober. Selv i regntiden er det ikke sådan, at det regner hele tiden og hver dag. Som regel kommer der et regnskyl ud på
eftermiddagen af 1-2 timers varighed og resten af dagen holder det tørt.

Ikke inkluderet i prisen:
Fly til San José. måltider på ankomstdagen, middag dag 8, forplejning ud over morgenmad på afrejsedagen, entreer og
andre aktivitetr, drikkepenge til guider og chauffører, alkoholiske drikke, lufthavnsskat ved afrejse (pt 29 USD).

Turkode:
CR 5805
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Wilderness safari - rejsefakta
Transport:
Fly til San José.

Transfer:
Du hentes og bringes til lufthavnen i San José

Pas og visum:
Der kræves ikke visum til Costa Rica fra de nordiske lande, men passet skal være gyldigt min 6 måneder efter
ankomstdagen. Opholdet kan max vare 90 dage uden visum. Går rejsen via USA skal du være opmærksom på transit
reglerne for USA.

Vaccination:
Costa Rica er et relativt sikkert område. Dog er der risiko for malaria i flere områder af landet. Smitterisikoen kan mindskes
ved at beskytte sig mod myggestik og ved at tage malariatabletter regelmæssigt. Tjek i øvrigt her for de seneste
anbefalinger.

Rejseforsikring:
Vi anbefaler afbestillingsforsikring, der også beskytter dig i tilfælde af sygdom og uheld, der medfører du ikke kan ride.
Derudover skal du have en rejseforsikring, der dækker sygdom, ulykke og hjemtransport.

Info om Costa Rica:
Der er udmærket info om landet på dette link

Turkode:
CR 5805

Vi tager forbehold for fejl og mangler mht. det udskrevne.
Hjemmesiden vil være stedet at se den sidst gældende opdatering.
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