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TROPISK FISKE   

C O S T A   R I C A 
 

 
 

Bahia Rica  – m/ Fullpensjon 

Ønsker du å oppleve et riktig eventyr? Omgitt av jungel med aper og papegøyer, nesten ingen 

mennesker, og et fantastisk fiske? Reis med XXL Adventure til Bahia Rica! Stedet ligger i en rolig bukt i 

Nicoyagulfen på den vakre vestkysten av Costa Rica. Her blir en vekket av store flokker papegøyer og 

brøleaper som signaliserer starten på en ny dag. Gulfen fortsetter ut til det stor åpne Stillehavet hvor 

neste stopp er Hawaii! Det er gode fiskeplasser rett utenfor Bahía Rica og fisket kan starte nesten 

umiddelbart avhengig av hvilken art man er ute etter og hvordan tidevannet er. Kontinentalsokkelen på 

vestkysten er også smal, slik at det er kort vei ut til de næringsrike fiskeområdene hvor storfisken lurer. 

Det er en enorm variasjon av fiskearter i området, og her finner du mange av de mest spennende artene 

man kan fiske på. Fra en 25 fots sportsfiskebåt som er guidet av en norsk marin biolog, fisker vi både 

etter store sterke sportsfisk som roosterfisk og sverdfisker, og etter matfisk som havabborer og Dorado. 

Sportsfisken blir alltid sluppet fri igjen. Den store overflateaktiviteten gjør fiskeopplevelsen enda større 

da vi til daglig ser store stimer fisk som spretter og jakter i overflaten. Det er heller ikke uvanlig å se 

skildpadder, hval, djevelrokker og delfiner.  

Ønsker du å fiske etter Sailfish, Marlin, Roosterfish, Dorado, Jack’s, Tunfisk, forskjellige store 

havabborer, og mange andre utfordrende arter, så finner du her et enormt spennende fiske i minst like 

spennende omgivelser. Det er i dette området Hollywood spilte inn ”Jurassic Park”.. 

 
Pris : 
8 dager – 5 ½  dagers fiske :    kr. 18.200,-   
Prisen er inkl. all lokal transport, opphold dobbeltrom, mat og drikke, 2 netter i San José, båt, guide etc.. 
Denne prisen forutsetter 4 reisende. Fly Norge – Costa Rica kommer i tillegg (ca. 9500,-) 
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Costa Rica 
Costa Rica er sentralamerikas naturlige eventyrland, et unikt ustillingsvindu for natur og dyreliv. Alt du kan forestille deg – 
vulkaner, regnskoger, skummende elvevann, idylliske strender – Costa Rica har det. Denne økologiske variasjonen gjør 
Costa Rica til en perfekt destinasjon for naturelskere, for folk som vil oppleve en annerledes kultur og for de som vil være 
aktive og delta i mange aktiviteter. Denne ”Edens hage i mellomamerika” skilter med et nettverk av spennende elver, 
frodig jungel, nasjonalparker og nydelige strender både på Stillehavs- og Atlanterhavskysten. Den politiske situasjonen er 
stabil og landets levekostnad lav. Costa Rica er en spennende og ny destinasjon med et stort potensiale, og turismen 
viser en sterk vekst spesielt fra Europa. Det stabile og behagelige klimaet gjør Costa Rica til en helårs destinasjon. 
Landet har en unik geografi i tillegg til at det ligger mellom to verdenshav og ikke mindre enn 11% av landet er 
nasjonalparker.  
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Priseksemplet forutsetter 4 personer, og man kan utvide oppholdet med flere dager hvis man ønsker det. 
 

Priser  :   
8 dager  - 7 netter  – 6 dager med fiske  :   kr. 18.200,- 

 

Inkludert i prisen : 

6 dager med fiske (4 hele + 2 halve) 
All lokal transport. Transport fra til/fra flyplassen til hotell og fergekaia. 
2 netter på hotell i San José, Ankomstdag og utreisedag,  dobbeltrom  
5 netter - 6 dagers opphold på Bahía Rica  
Alle måltider under oppholdet på Bahia RIca 
All drikke som vann og mineralvann 
Fiskeutstyr  (ikke fluefiskeutstyr) 
 

 

Ikke inkludert : 

Flyreise tur/retur Norge – Costa Rica (ca. 9500,-). 
Flyplassavgift ($ 26) 
Reise- og avbestillingsforsikring 
Alkoholholdig drikke på kvelden 
Fiskekort ($ 16) 
Tips til mannskap 
 
Ved kun 3 fiskere er prisen kr. 23.200,- pr. person 
Ved kun 2 fiskere er prisen kr. 29.800,- pr. person 
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Fisket rundt Bahía Rica 
Til daglig fiskes det etter mest in-shore fisk. Det vil si fisk som holder seg i nærheten av land enten det er øyer eller 
fastlandet samt undervanns rev. Det fiskes på forskjellige måter avhengig av hva det fiskes etter. De vanligste metodene 
inkluderer dorging med død eller levende agn, eller i kombinasjon med plastblekkspruter. Vi fisker også med popper, 
wobbler, agnbiter eller stingsild hvis den riktige fisken er tilstede. Det er muligheter til å prøve seg på rekordfisk hvis man 
er rekordjeger. Hvis seilfisk og marlin kommer innenfor rekkevidde er det muligheter til å prøve seg på dette fisket også. 
Hovedsakelig er det in-shore fisket som er hovedattraksjonen, men én dag pleier å settes av til offshore dersom 
forholdene er gode. Vil man fiske offshore flere dager kan man gjøre det mot et lite tillegg som skal dekke de ekstra 
bensinkostnadene. Det ordnes i så fall der borte. 
 
Sesong 
Fisket er variert og bra stort sett året rundt. In-shore fisket er noe bedre i regntiden (mai-oktober) enn i den tørre tiden, 
mens off-shore fisket er noe bedre i den tørre tiden (november-april). Dette er veldig generelle regler og det er det daglige 
fisket som teller. Rekordfisk kan tas i hvilken som helst måned. 
 
Båten  
Fisket foregår fra den 25 fot lange Mono Congo som er utstyrt med en 150 Hp Suzuki 4 takters motor. Alt av fiskeutstyr 
(bortsett fra fluefiskeutstyr) er inkludert, så det er bare å ta med seg en god del fiskelykke. Har man en favoritt-stang, eller 
eget utstyr som ønskes brukt, så ta med dette. Den bør romme et minimum med 200 meter 30 lb eller sterkere snøre. 
Fisket begynner som regel mellom 6:00 og 8:00 avhengig av tidevannet, og returen er mellom 16:00 og 17:30. Det blir fort 
mørkt og kl. 18:00 er det ikke mer dagslys igjen. 

 

 
 

Utstyr 
Utstyret som er til disposisjon består av Shimano Tallus stenger parret med Shimano TLD sneller. 
2 stk TLD 20 med 20 lb snøre 
4 stk TLD 25 med 30 lb snøre 
2 stk TLD 50 2 speed med 50 lb snøre 
2 stk Shimano Baitrunner 3500 og 1 Shimano Baitrunner 4500, alle med 40 lb Power Pro snøre parret med Uglystick 
stenger 
 
Ønsker man å fiske med flue må man selv ta med både fluer og stenger. Det anbefales 9`klasse #8 - #12. 
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Noen av fiskeartene: 
 
Roosterfisk: Denne hardt kjempende fisken er vår favoritt. Den trives rundt de mange øyene og revene i området, samt langs 
strendene hvor den patruljerer etter bytte. Den fanges året rundt, men juni til oktober er de beste månedene. Det er muligheter 
på fisk som nærmer seg all-tackle rekorden på 51 kg! 
 
Havabborer: Det finnes et stort antall havabborer i Costa Rica. Vi konsentrer oss om 2-3 arter hvor den største kan passere 30 
kg. De finnes i de samme områdene som roosterfisken, men er mye vanskeligere å få inn fordi de søker huler i revene og kutter 
ofte av snøret. Fisket er bra etter havabbor året rundt. 
 
Pacific Sierra Makrell: Man er ikke i tvil når denne sitter på kroken. Det første utraset er enormt før gemyttene roer seg. 
Denne flotte matfisken er enklest å fiske med Rapala rundt de samme områdene som roosterfisk og havabbor. Vi har tatt flere 
rekordfisk, og her er det også muligheter til å konkurrere om en all-tackle rekord. De fanges året rundt, men desember til april 
er de beste månedene. 
 
Pacific Jack Crevalle: Dette er en tøffing! Den kan opptre i store stimer og er den bitevillig så har man et fiske uten sidestykke. 
Det finnes fisk godt over all-tackle størrelse. Den kan være ute i det åpne havet, men trives best rundt struktur. Det beste fisket 
er juni til oktober, men de tas året rundt. En morsom fisk på alt slags utstyr. Det er også flere andre typer jacks og trevallys 
(ikke GT) i området. 
 
Oxeye Tarpon: Dette er lillebroren til den vanlige Atlantiske tarpon. Den er helt lik bortsett fra at den har veldig store øyne. Den 
kan bli i overkant av 20 kg. Den trives rundt øyene i nærområdet hvor den finnes i små til mellomstore stimer. De er kun 
interessert i flue og er ekstremt vanskelig å få til å bite samt kroke. Hver eneste fisk som er sett her er en all-tackle rekord. Den 
er kun observert i de tørre månedene fra desember til april. 
 
Dorado (Mahi Mahi): Denne akrobaten er ikke bare vakker i sine farger, men er en delikatesse på middagsbordet. I området 
rundt Bahia Rica er forholdene ideelle for mindre dorado fra juni til oktober. Større fisk finnes nært land fra september til januar. 
Ellers er det alltid stor dorado sammen med seilfisken. Man finner ofte fisken under flytende objekter. Det fanges jevnlig fisk 
over 20 kg.  
 
Gulfinnet Tunfisk: Dette er den rette fisken hvis man skal fråtse i sushi. Den er en ren havfisk som finnes et lite stykke ut. 
Finner man delfiner som fråtser i åte er det en god mulighet for at tunfisken også er der. Det fanges tunfisk året rundt men de 
virkelig store (100+kg) er mest vanlig mellom juni og september. 
 
Seilfisk: Dette er en av de mest populære fiskene å fiske etter. Den er ekstremt akrobatisk og sterk, men gir seg som regel 
ganske fort. Dorging i det blå havvannet er oppskriften på å fange seilfisk. Fisken har et snitt på over 50 kg og det tas monstre 
opp mot 100 kg. Desember til april er best, men de er her året rundt.  
 
Marlin: Det finnes 3 typer marlin i samme områdene som man fisker etter seilfisk, eller ofte enda lenger ut. Fisken varier i 
størrelse etter art, men vanligst er fisk fra 50-200 kg. Det rapporteres om fisk opp mot 400 kg. September, oktober og 
november er best, men det tas fisk året rundt. 
 
Det er mye annen forskjellig fisk i området som ikke er nevnt ovenfor, så det kan være en gledelig overraskelse om man kroker 
en wahoo, bonefish, amberjack, oksehai, svartippet revhai, snook, krokodille horngjell, skipjack tunfisk, eller en piggrokke.  
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Overnatting  
Ettersom de fleste flyvninger fra Norge ankommer Costa Rica seint på kvelden og avreise er tidlig på morgenen vil du overnatte 
på et hotell i nærheten av flyplassen første og siste natta. Dere vil bo 2 sammen i hver enhet. NB! Hvis det er få gjester, så får 
dere frokosten servert som matpakke. 
 
De øvrige nettene vil du bo hos Bahía Rica. Bahía Rica er privat eid av et norsk par som har som mål å tilby et spennende 
opphold i Costa Rica i en ekte jungel setting. Nicoyagulfen er det perfekte stedet for å tilby dette, og på Bahía Rica er 
kombinasjonen av komfort og jungelfølelsen perfekt. Stedet er som skapt for deg som liker en rolig atmosfære litt bort fra selve 
turiststiene. Bungalowen ligger ca 100 meter fra sjøen, har enkel standard, og her er det uformelt og hjemmekoselig. Her kan 
du slappe av i en hengekøye og nyte jungellydene, ta deg en treningsøkt med en kajakk, eller gå tur i jungelen om du har mer 
energi etter fiskingen. En avslappet atmosfære preger Bahía Rica, med fellesområder for sosialt samvær og bespisning. Det er 
fortsatt flere apekatter enn mennesker her! 
 
Rommene: 

- Rustikk cabina i en frodig jungelsetting 
- Enkel standard, men rent og pent 
- 3 rom, der 2 rom har 2 senger, og ett rom har 3 senger 
- Ortopediske madrasser og dunputer (sjelden vare i Costa Rica) 
- Vifter i alle rom 

  
Detaljer: 

- Omringet av frodig jungel 
- Flere kajakker som kan lånes ut dersom man ønsker en liten sightseeing rundt øyene 
- Vårt kjøkken byr på en smakfull internasjonal meny med mye frisk frukt og sjømat 
- Gratis klesvask (1 maskin pr rom pr uke) 
- Terrasse med utsikt og et lite bibiliotek 
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Klima 
Det er 2 sesonger i Costa Rica. Den tørre tiden er fra november og ut april. Resten av tiden er det regntid. Regntiden er 
ikke ille her og det betyr hovedsakelig at det kan komme en sterk skur, som regel etter mørkets frembrudd. September og 
oktober regnes som de våteste månedene og det kan være dager det ikke går an å fiske. Det er litt synd da det ofte er 
veldig bra fiske disse månedene. 
 
Det er et tropisk klima med en snittemperatur på 28 grader året rundt. Allikevel er det sterk sol og det er nødvendig å 
bruke den sterkeste solfaktoren. Refleksjonen fra vannet gjør også at det er lurt å ta med noen gode, gjerne polariserte 
solbriller, og skyggelue. Langermede tynne skjorter er gode å bruke. Det går fint med shorts, men husk å smøre 
fotbladene! Det forkommer små mengder mygg av og til, men det er ikke noe problem. Ta med myggmiddel hvis du er 
veldig plaget, ellers kan det kjøpes på Bahía Rica. 

 
 

        
 

         
 
 
Alternative aktiviteter : 
Det finnes mange alternativer dersom man vil ha en dags avbrekk fra det vanlige fisket. Eventuelt eget program for ”ikke-
fiskende” reisefølge. F.eks: kombinasjonsturer med fiske og kayakkpadling, eller rene padle- eller sightseeingturer. Noen 
ønsker kanskje noen dager på stranden, og vi kan ordne jungelturer i den tropiske jungelen. Vi sender ut eget info-ark på 
aktiviteter dersom noen er interessert i dette til seg selv eller familien. 
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PRAKTISK INFORMASJON 
Viktige ting og vite før, under og etter avreise: 
 
Visa:  
Nordmenn trenger ikke visa for å komme til Costa Rica men passet må være gyldig i 6 mnd etter hjemkomst. Skal man  
mellomlande i USA må man også ha et elektronisk pass av den nye typen, samt turistvisum for USA. 
Turistvisumet fås etter en rask registrering på ESTA-hjemmesider. Du får tilsendt link i god tid før avreise. 
 
Vaksiner:  
I området hvor vi skal reise er det ingen malaria eller andre styggerier. Det er anbefalt Hepatitt A og B og tyfoid for hele 
Costa Rica. Skal man imidlertid reise litt rundt er det malaria på enkelte steder på den Karibiske kysten i sør.  
NB! Det er ditt eget ansvar å sette deg inn i lokale Covid-19 regler – Både i Costa Rica og der du ev. mellomlander! 
 
Valuta:  
Den nasjonale valutaen er colones (500 colones ≈ 6 norske kr). US dollar er akseptert omtrent alle steder. Det anbefales 
å ta med litt US dollar i små sedler, 20 eller mindre. Unngå å ta med 100 og 50 dollarsedler, da flere steder ikke 
aksepterer disse. TIPS: Ikke veksle dollar på flyplassen i CR da kursen er dårlig. Ellers er det minibanker de fleste steder 
som tar VISA, det er litt dårligere dekning for MasterCard og Diners. 
 
Klær/nyttig å ha med:  
Ved kysten er det et tropisk klima så det er behov for lette klær. Kveldene er som regel tropenetter med behagelig 
temperatur. For jungelturer og fjellområdene er det greit å ha med en tynn langarmet skjorte og lette bukser, samt gode 
sko og en lett regnjakke. Ta med: lommelykt, solbriller, solkrem sterkeste faktor, solhatt eller tilsvarende hodeplagg, 
myggolje (det er ikke mye, men nok til at det er greit med olje) og dry bag hvis mulig (vi har noen men ikke alltid nok til 
alle). 
 
Telefon:  
Det kan kjøpes ringekort for og ringe nasjonalt og internasjonalt. Ikke alle mobilteleoperatører fungerer i Costa Rica.  
Ringing til Skandinavia fra mobil er imidlertid veldig dyrt, det gjelder også motsatt vei. Det går også an å ringe fra Skype 
på enkelte internett cafeer der hastigheten er god nok. 
 
Strøm:  
110 V, det samme som i USA. På enkelte artikler som ladere, barbermaskiner og PCer trenger man bare en 
pluggadapter. 
 
Tidsforskjell:  
7 timer (8 timer når det er sommertid i Skandinavia) 
 
Ankomst og avreise: 
Flyplassen dere skal til heter Juan Santamaria Intl. Airport (SJO) og ligger en halvtimes kjøring fra San José sentrum og 
drøye 1 ½  timers kjøring fra Puntarenas hvor du tar fergen over til Paquera og Bahía Rica. 
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Avreiseskatt: 
Når man skal ut av landet igjen må man betale en avreiseskatt på US$ 29 på flyplassen. Dette kan betales 
kontant (US$ eller colones) eller med kort. 
 
Reise- og avbestillingsforsikring:  
Vi tilbyr gode priser på reise og avbestillingsforsikring. 
Avbestillingsforsikring er noe mange kunder ikke tenker på, men som er viktig dersom noe skulle skje før 
avreise, og som forhindrer deg i dra (sykdom, samlivsbrudd, skader etc.)  
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Bestill drømmeturen til Costa Rica nå! 
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