
 

 

  

    

Μια χώρα ευλογημένη, με πλούσια βλάστηση, νερά, θαυμάσια τοπία που δημιούργησε η φύση. Πόλεις αποικιακές με ιδιαίτερο 

χαρακτήρα και χρώμα, λαός φιλόξενος, ζεστός, όμορφος. Ένας κόσμος μαγευτικός, που θα σας γοητεύσει με τη δραματική 

ομορφιά του, τα φλογερά τραγούδια του και τις μουσικές του, με τις καυτερές γεύσεις του. Ένα από τα τελευταία εναπομείναντα 

παρθένα σημεία στον πλανήτη. Το όνομα της Κόστα Ρίκα στα ισπανικά σημαίνει "Πλούσια Ακτή", κάτι που η ίδια η χώρα 

επιβεβαιώνει με τις αποικιακές πόλεις με τον ιδιαίτερο χαρακτήρα και χρώμα, τον ζεστό και φιλόξενο λαό. "Αγνή ζωή" είναι οι λέξεις 

που θα ακούσετε πολλές φορές από τους Κοσταρικανούς κατά τη διαμονή σας στη χώρα, αφού αποτελεί για αυτούς εκτός από 

ευχή και στάση ζωής. Η Κόστα Ρίκα είναι μία από τις πιο ανεπτυγμένες χώρες τις Κεντρικής Αμερικής και όσο και αν σας ακούγεται 

περίεργο, δεν διαθέτει στρατό. Είναι μία ήρεμη και ειρηνική χώρα, που δίνει μεγάλη βάση στην εκπαίδευση των πολιτών. Αποτελεί 

επίσης μία από τις φιλελληνικές χώρες παγκοσμίως. Οι πολίτες της γνωρίζουν πάρα πολλά για την αρχαία Ελλάδα, την ελληνική 

μυθολογία, αλλά και τη σύγχρονη ελληνική ιστορία. Ο Χοσέ Ραφαέλ ντε Καλέγκος υ Αλβαράδο, πρόεδρος της χώρας το 1834, 

απέδειξε έμπρακτα την αδυναμία του στην Ελλάδα, με το να «βαφτίσει» τρεις πόλεις με ελληνικά ονόματα: Grecia, Atenas, Esparza! 
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Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση με ενδιάμεσο σταθμό 

για την πρωτεύουσα της Κόστα Ρίκα, το Σαν Χοσέ. Η Κόστα Ρίκα 

θεωρείται η Ελβετία της Κεντρικής Αμερικής. Άφιξη, μεταφορά 

και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση.  

 

Πρωινή αναχώρηση για το Εθνικό Πάρκο Τορτουγκέρο. 

Πρόκειται για ένα μαγευτικό περιβάλλον που δημιουργεί η 

έντονη τροπική βλάστηση, ο ήρεμος ποταμός και οι ήχοι της 

ζούγκλας και των πουλιών.  Ανάμεσα στον ποταμό Tortuguero 

και στην Καραϊβική βρίσκεται ένα πολύ μικρό χωριό που λέγεται 

επίσης Tortuguero. Μέσα σε 5 λεπτά μπορεί κανείς να 

περπατήσει από τη μια πλευρά του χωριού στην άλλη από ένα 

μονοπάτι. Δεν υπάρχουν αυτοκίνητα. Αλλά υπάρχουν κανό, 

ορισμένα με κινητήρα και άλλα μόνο με κουπιά. Στο χωριουδάκι 

μπορούμε να μεταφερθούμε με πλοιάριο από το ξενοδοχείο 

μας και να περπατήσουμε στο γραφικό δρομάκι του ή να 

δειπνήσουμε σε τυπική ταβέρνα αντιπροσωπευτική της 

Καραϊβικής γεύσης. Το όλο τοπίο θα μας μεταφέρει σε άλλες 

εποχές, μια και το σημείο αυτό είν αι εντελώς απομονωμένο από 

τον υπόλοιπο κόσμο και έχει διατηρήσει το έντονο χρώμα της 

αφροκαραΐβικής κουλτούρας. Ιδιαίτερα για τους λάτρεις της 

γνήσιας ταυτότητας της Κεντρικής Αμερικής, το μέρος αυτό 

είναι το ιδανικό. Το όνομα του πάρκου σημαίνει "καταφύγιο 

χελωνών" και ήταν ένα αρχιπέλαγος ηφαιστειακών νησιών μέχρι 

που ιζήματα από την ενδοχώρα διαμόρφωσαν ένα σύμπλεγμα 

ελωδών νησιών. Οι εξαιρετικά υψηλές βροχοπτώσεις και το 

πλούσιο περιβάλλον στο μέρος όπου το γλυκό νερό συναντά 

τη θάλασσα, κάνουν τις παραλίες, τα κανάλια, τις 

λιμνοθάλασσες και τους υγρότοπους του πάρκο Tortuguero 

τόπο εξαιρετικής βιοποικιλότητας. Το Εθνικό Πάρκο ιδρύθηκε το 

1970 και η τεράστια σημασία του έγκειται στο ότι αποτελεί το 

σημαντικότερο καταφύγιο αναπαραγωγής της πράσινης 

χελώνας σε ολόκληρη την Καραϊβική. Με την άφιξή μας το 

απόγευμα θα επισκεφθούμε το μικρό, αλλά ενδιαφέρον 

ερευνητικό κέντρο για την προστασία της πράσινης χελώνας. 

Εν συνεχεία θα τακτοποιηθούμε στα δωμάτιά μας στο lodge. 

Διανυκτέρευση.  

Η σημερινή μας ημέρα είναι αφιερωμένη στην εξερεύνηση του 

Εθνικού Πάρκου του Τορτουγκέρο. Το πάρκο καλύπτει μια 

έκταση 18.946 εκταρίων ξηράς και 52.265 εκταρίων 

υδροβιότοπου. Πρόκειται για ένα σύστημα φυσικών αλλά και 

τεχνητών καναλιών και πλεύσιμων λιμνών, το μεγαλύτερο 

μέρος του οποίου εκτείνεται στα πεδινά, με ορεινές κορυφές 
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ηφαιστειακής προέλευσης να οριοθετούν το δυτικό τμήμα του. 

Στην πλούσια πανίδα του συγκαταλέγονται 309 είδη πτηνών, 

μεταξύ των οποίων φλώροι, γεράκια, αλκυόνες και ερωδιοί. Στο 

πάρκο φιλοξενούνται επίσης παπαγάλοι μακάο, πίθηκοι, 

βραδύποδες, επτά είδη χελωνών του γλυκού νερού, κροκόδειλοι 

κ.α. Θα περιηγηθούμε στο Εθνικό Πάρκο με πλοιάριο για 

αναζήτηση αλιγατόρων, πιθήκων πουλιών και άλλων ζώων, 

αλλά κυρίως για να απολαύσουμε την παραδεισένια αίσθηση 

μιας μοναδικής, ζούγκλας που είναι από τις ομορφότερες που 

έχουμε δει στα ταξίδια μας στο κόσμο. Επιστροφή στο lodge. 

Διανυκτέρευση.  

Πρωινή αναχώρηση μέσα από μια πανέμορφη διαδρομή με 

πλούσια χλωρίδα. Γεύμα και αναχώρηση για το ηφαίστειο 

Αρενάλ. Άφιξη και εγκατάσταση στο ξενοδοχείο. 

Διανυκτέρευση. 

Μικρές εκρήξεις που συνοδεύονται από καπνούς και στάχτη 

είναι πολύ συχνό φαινόμενο, ενώ το θέαμα της ροής της 

φωτεινής κόκκινης λάβας τη νύχτα είναι σίγουρα μοναδικό. Το 

ηφαίστειο Αρενάλ αποτελεί μια ισχυρή απόδειξη πως κάτω από 

τον εξωτερικό φλοιό η γη δεν κοιμάται καθόλου. Επιστροφή στο 

ξενοδοχείο και διανυκτέρευση. 

Αναχώρηση για το εθνικό πάρκο Μανουελ Αντόνιο . Το Εθνικό 

πάρκο Μανουέλ Αντόνιο φιλοξενεί πίθηκους, βραδύποδες, 

βατράχους και πολλά είδη πουλιών. Θυμηθείτε λοιπόν να 

φέρετε τη φωτογραφική σας μηχανή, για μοναδικές 

φωτογραφίες άγριων ζώων. Το πάρκο διαθέτει επίσης 

πανέμορφες παραλίες, όπου μπορεί κανείς να κάνει καγιάκ, 

σνόρκελινγκ και σέρφινγκ 

Μέρα ελεύθερη για μπάνιο και ξεκούραση ή δραστηριότητες 

στο πάρκο. 

Μεταφορά στο Σαν Χοσέ και πτήση μέσω ενδιάμεσου σταθμού 

για την Αθήνα. Άφιξη την 9η μέρα. 

 

 

 

 


