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На југ опкружена од водите на На југ опкружена од водите на 
Тихиот, на запад од водите на Тихиот, на запад од водите на 
Атлантскиот Океан, на север е Ни-Атлантскиот Океан, на север е Ни-
карагва, на исток Панама и Ка рип-карагва, на исток Панама и Ка рип-
ското Море, на површина од 51.100 ското Море, на површина од 51.100 
кмкм22 се протега КОСТАРИКА. Иако  се протега КОСТАРИКА. Иако 
мала, сепак оваа централно амери-мала, сепак оваа централно амери-
канска држава по многу нешта е канска држава по многу нешта е 
единствена и интересна. единствена и интересна. 

На прво место се природните На прво место се природните 
богатства и раскошната убавина на богатства и раскошната убавина на 
флората, која брои повеќе од 10.000 флората, која брои повеќе од 10.000 
видови растенија, билки и дрвја но, видови растенија, билки и дрвја но, 
исто така, и богатата фауна со околу исто така, и богатата фауна со околу 
250 видови цицачи, 230 рептили, 850 250 видови цицачи, 230 рептили, 850 
видови птици и повеќе од 1.500 видови птици и повеќе од 1.500 
видови риби...видови риби...

Природната убавина сè уште Природната убавина сè уште 
добро е зачувана и секојдневно добро е зачувана и секојдневно 
привлекува милиони туристи, кои привлекува милиони туристи, кои 
доаѓаат во посета на прекрасните доаѓаат во посета на прекрасните 
плажи со бел песок, тиркизносиното плажи со бел песок, тиркизносиното 
море, рајските лагуни и острови со море, рајските лагуни и острови со 
тропски шуми, вулкани, национални тропски шуми, вулкани, национални 
паркови, вечна пролет и, секако, паркови, вечна пролет и, секако, 
искрено гостопримство. искрено гостопримство. 

Историјата на Костарика е многу Историјата на Костарика е многу 
долга, како и на останатите земји од долга, како и на останатите земји од 
овој регион, која од дамнина била овој регион, која од дамнина била 
населена со индијански племиња. населена со индијански племиња. 

Подоцна таа била шпанска колонија. Подоцна таа била шпанска колонија. 
Нејзиното бавно развивање и лошата Нејзиното бавно развивање и лошата 
администрација довеле до побуна администрација довеле до побуна 
меѓу жителите и во далечната 1821 меѓу жителите и во далечната 1821 
година настанал бунт, кој завршил со година настанал бунт, кој завршил со 
добивање независност. Ослободена добивање независност. Ослободена 
од шпанските власти Костарика кр-од шпанските власти Костарика кр-
атко време била соединета со Мек-атко време била соединета со Мек-
сико, но подоцна станала независна сико, но подоцна станала независна 
република. република. 

Некогашното богатство на оваа Некогашното богатство на оваа 
земја се состоело од рудни богат ства  земја се состоело од рудни богат ства  
(злато, сребро), а сега таа претежно е (злато, сребро), а сега таа претежно е 
аграрна земја со пространи план-аграрна земја со пространи план-
тажи со кафе, банани, какао, шеќерна тажи со кафе, банани, какао, шеќерна 
трска, ориз и тутун. Исто така, добро трска, ориз и тутун. Исто така, добро 
се развиени сточарството и ри бо-се развиени сточарството и ри бо-
ловот. ловот. 

Денес Костарика брои околу че-Денес Костарика брои околу че-
тири милиони жители, кои претежно тири милиони жители, кои претежно 
се од шпанско потекло, но има и се од шпанско потекло, но има и 
жители со индијанско и африканско жители со индијанско и африканско 
потекло. Службен јазик е шпанскиот. потекло. Службен јазик е шпанскиот. 
Интересно е да се напомне дека Интересно е да се напомне дека 
невработеноста во оваа земја е мно-невработеноста во оваа земја е мно-
гу мала и речиси нема неписмени. гу мала и речиси нема неписмени. 

Главен град на Костарика е градот Главен град на Костарика е градот 
Сан Хосе, во кој живеат околу 350.000 Сан Хосе, во кој живеат околу 350.000 
жители. По посетата на овој модерен, жители. По посетата на овој модерен, 
но густ со сообраќај и метеж град, но густ со сообраќај и метеж град, 
туристите најчесто се определуваат туристите најчесто се определуваат 
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ците покрај реките Palo Verde, De Vid ците покрај реките Palo Verde, De Vid 
Silvestre Cono Negre... а тука можат да Silvestre Cono Negre... а тука можат да 
се видат и исклучителни примероци се видат и исклучителни примероци 
желки. Влезот и разгледувањето на желки. Влезот и разгледувањето на 
секој национален парк или природен секој национален парк или природен 
резерват чини околу 7 УСД. резерват чини околу 7 УСД. 

Костарика е идеална и за сите Костарика е идеална и за сите 

љубители на водени спортови, како љубители на водени спортови, како 
што се, едрењето, нуркањето, раф-што се, едрењето, нуркањето, раф-
тингот или ловењето риби. тингот или ловењето риби. 

Својот позитивен дух и гос то-Својот позитивен дух и гос то-
примство Костариканците го из ра-примство Костариканците го из ра-
зуваат со зборовите "пура вида", што зуваат со зборовите "пура вида", што 
во превод значи чист живот.во превод значи чист живот.
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да уживаат во задоволствата кои ги да уживаат во задоволствата кои ги 
нудат сонцето и морето на без-нудат сонцето и морето на без-
бројните плажи, или да ги запознаат бројните плажи, или да ги запознаат 
природните убавини, за што нај-природните убавини, за што нај-
добро е да се изнајми автомобил. За добро е да се изнајми автомобил. За 
да се посетат сите убавини кои ги да се посетат сите убавини кои ги 
нуди овој град потребни се неколку нуди овој град потребни се неколку 
месеци. месеци. 

Вљубениците во природата си-Вљубениците во природата си-
гурно ќе бидат задоволни со по-гурно ќе бидат задоволни со по-
сетата на паркот  Rincon de la Vieja,  сетата на паркот  Rincon de la Vieja,  
кој се наоѓа на 27 км од градот Ли-кој се наоѓа на 27 км од градот Ли-
берија. Овој парк е полн со скаменета берија. Овој парк е полн со скаменета 
лава, врела кал и извори со топла лава, врела кал и извори со топла 
вода. Похрабрите се одважуваат да вода. Похрабрите се одважуваат да 
се искапат во топлата вода, која се искапат во топлата вода, која 
пристигнува од срцето на земјата. пристигнува од срцето на земјата. 
Тоа секако не е единственото место Тоа секако не е единственото место 
каде може да се ужива во вулканите. каде може да се ужива во вулканите. 
Еден од најпознатите и најстарите Еден од најпознатите и најстарите 
активни вулкани е Поас во исто-активни вулкани е Поас во исто-
имениот национален парк. Исто така, имениот национален парк. Исто така, 
опкружен со национален парк е и опкружен со национален парк е и 
вулканот Аренал, во чија близина се вулканот Аренал, во чија близина се 
наоѓа и најголемото езеро на Кос-наоѓа и најголемото езеро на Кос-
тарика. За оние кои сакаат да ги тарика. За оние кои сакаат да ги 
запознаат тајните на тропските запознаат тајните на тропските 
прашуми се препорачува посета на прашуми се препорачува посета на 
паркот Corcovado, сместен на дру-паркот Corcovado, сместен на дру-
гиот крај на земјата, на полуостровот гиот крај на земјата, на полуостровот 
Оса. На пасивните туристи им се Оса. На пасивните туристи им се 
препорачува да ги разгледаат пти-препорачува да ги разгледаат пти-


