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Dag 1 San José 
Welkom in Costa Rica! Na aankomst op de luchthaven in San José een transfer naar het hotel. 

 

Excursie mogelijkheden: 

• De Aerial Tram (= gondelbaan) zweeft in het nationale park Braulio Carrillo op weg 

naar boven dicht onder het bladerdak. De terugreis wordt op een lager niveau 

afgelegd. Zo kunnen de ecosystemen van verschillende hoogtes geobserveerd worden. 

Per gondel gaat er een gids mee.  

• Tour naar de vulkaan Irazu via de lieflijke Orosí vallei met een bezoek aan de 

prachtige, botanische Lancester tuinen. De reis begint met een klim naar de 

adembenemende top van de Irazu vulkaan voor een kijkje in de massieve krater. Op 

een heldere dag is de Atlantische Oceaan en de Pacifische Oceaan te zien! 

• Naar de Arenal vulkaan. De nog altijd stromende lava levert, als het niet bewolkt is, 

een spectaculaire aanblik op. Aan de voet van de vulkaan is er tijd om te genieten van 

de natuurbaden met verschillende temperaturen die hun oorsprong vinden in de 

vulkaan 

• De Poas Volcano is één van de grootste geisers ter wereld met een krater groter dan 

anderhalve kilometer! De vulkaan is nog actief, maar veilig om te bezichtigen.  Het 

gaat door naar  het Poas National Park, een reservaat van 9,884 hectares met rijke 

tropische vegetatie en volop dierenleven. Een wandeling door het omliggende woud is 

inbegrepen in de tour,de wandeling eindigt bij een smaragdgroene tropische lagune. 

• De centrale markt is een kleurrijk geheel. Hier kopende 

Tico’s  alles wat ze nodig hebben, potten, pannen, 

schoenen, huisdieren, kleding en natuurlijk eten. In het 

midden van de markt zijn kleine eettentjes waar het 

goed en goedkoop eten is. 
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Dag 2 Tortuguero 
Vandaag worden jullie al vroeg (rond 6.45 uur) opgehaald door een Engelstalige gids 

voor een bezoek aan een van de mooiste parken van Costa Rica aan de Caribische kust; 

Tortuguero. Naast schildpadden (Tortuga´s) die hier aan het strand hun eieren komen leggen 

tussen juni en oktober, kunnen apen, papagaaien, toekans en kaaimannen hier waargenomen 

worden vanuit de bootjes waarmee u door de smalle junglekanalen vaart. Engelstalige 

gespecialiseerde gidsen, alle maaltijden, transport per airconditioned bus, boot, tours in 

Tortuguero zijn inbegrepen. Overnachtingen in een lodge. Kamers met ventilator, privé 

douche / toilet met warm water, zwembad, bar en restaurant. Inclusief ontbijt, lunch, diner en 

verse vruchtensappen. Hangmatten ontbreken natuurlijk ook niet!  

 

Dag 3 Tortuguero 
Vandaag kan het Nationale Park op diverse manieren worden verkend. Er wordt een boottocht 

gemaakt naar het biologisch station Caño Palma, waar door smalle kanaaltjes gevaren wordt. 

De dieren zijn ‘s morgens het beste zichtbaar. Tevens wordt een tocht te voet gemaakt naar de 

heuvel van Tortuguero, die een schitterend uitzicht biedt op de jungle en kanalen. Bezoek 

dorpje Tortuguero voor een drankje of gewoon om kennis te maken met de gemoedelijke 

levensstijl aan de Caribische kust.  

 

 

Dag 4 Puerto Viejo de Sarapiquí  
De omgeving van Sarapiquí staat bekend om zijn grote biodiversiteit. Er zijn veel soorten 

heleconias en andere soorten tropische planten te vinden. Ook kun je hier o.a.brulapen, 

luiaards, neusberen, kikkertjes en vele soorten vogels spotten.  

 

Dag 5 Puerto Viejo de Sarapiquí 
Dag ter vrije besteding. 

 

Eventuele optionele excursies: boottocht over de Rio Puerto Viejo, bezoek aan Braulio Carillo 

Nationaal Park, raften op de Rio Sarapiqui en Canopy.  

 

 

 

Dag 6 Arenal 
Vandaag is de eindbestemming Arenal en de gelijknamige 

vulkaan. Deze vulkaan staat in de top tien van de meest actieve 

vulkanen ter wereld! In 1968 veranderde het de omgeving voor 

altijd na een hevige uitbarsting.  
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Dag 7 Arenal 
Dag ter vrije besteding. Als jullie zin hebben om even bij te komen van alle avonturen 

zou ik zeker een bezoekje brengen aan de hot springs van Tabacon! 

 

Optionele excursies: een tour naar Caño Negro Wildlife Refuge, een tour naar de Arenal 

vulkaan en de hot springs van Tabacon Resort, sportvissen in het meer van Arenal, een hike 

tour op de Arenal vulkaan, mountainbiking, een tour naar de Venado grotten, paardrijdtochten 

naar de Arenal vulkaan of een safari boottocht bij Peñas Blancas.  

 

Dag 8 Rincon de la Vieja 
Vertrek naar de noordelijk gelegen provincie Guanacaste. Het verderop gelegen nationaal 

park Rincon de la Vieja is een must voor de avonturier en natuurliefhebber. Het tropisch 

bergwoud zit vol met exotische vogelsoorten en andere dieren. Er kunnen prachtige 

(facultatieve) tochten worden gemaakt door het natuurgebied. Je kunt te voet of te paard langs 

watervallen en door jungle trekken, op zoek naar zwavelbronnen en borrelende modder-

poelen.  

 

Heel bijzonder is de Canopytour waarbij je in de boomtoppen als Tarzan van platvorm naar 

platvorm springt! Je zit in een soort harnas die aan staalkabels is vast geklikt. Natuurlijk 

kunnen de echte doorzetters bij goed weer ook naar de krater van de Rincon gaan met een 

lokale gids van de lodge. Al deze tochten zijn te boeken bij de receptie van de lodge.  

 

Dag 9 Rincon de la Vieja  
Vrije dag in Rincon de la Vieja. 

 

Dag 10 Samara-Cordilla Strand 
Met haar lange witte stranden en rustige waters een waar 

tropisch paradijsje aan de stille oceaan. Een heerlijke 

plek om aan het strand te zitten en te zwemmen. Het 

aangrenzende Playa Carrillo heeft een prachtig rif waar 

gedoken en gesnorkeld kan worden. 

 

Dag 11+12 Samara-Cordilla Strand   
Dagen ter vrije besteding.  

 

Dag 13 Monteverde  
De reis gaat door indrukwekkend landschap naar een van de meest geliefde natuurreservaten 

in Costa Rica, het Monteverde Cloud Forest Reserve. De reis naar “de groene berg” is al een 

avontuur op zich en wordt beloond met schitterende vergezichten. Het reservaat is zeer 

geliefd bij vogelspotters, er zijn meer dan 400 soorten vogels waaronder ook de beroemde 

Quetzal. In het reservaat zijn er verschillende dagtochten te maken. Een tocht door het 

nevelwoud is een betoverende ervaring die je nooit meer vergeet. In het gelijknamige dorp en 

in het naastgelegen dorp Santa Elena zijn er veel gezellige restaurantjes, galeries en zelfs een 

kaasmakerij. Overnachting in een lodge. 
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Dag 14 Monteverde  
Dag ter vrije besteding. Beroemde attracties zoals de Sky-walk en Canopy Sky Trek kunnen 

optioneel worden bezocht.  

 

Sky walk 

Halverwege de plaats Sta. Elena en het Sta. Elena Reservaat, bevindt zich de “Skywalk“:  Een 

complex van bruggen en platforms,  met een totale lengte van 1800 m, gebouwd in het 

nevelwoud. Je ziet het woud vanaf een ander perspectief, dat al begint met een wandeling die 

je meeneemt naar de toppen van de bomen ook wel “canopy” genoemd. 

 

Sky trek 

Sky Trek is een combinatie van drie platforms boven de grond. Er is een brug van 90 m. lang 

en 22 m hoog, die een schitterend uitzicht op het bos biedt. Een observatie platform boven de 

canopy zorgt voor een panorama-uitzicht over Guanacaste, San Carlos, en Puntarenas. Sky 

Trek is een hele ervaring! Door springen, vliegen, en glijden, ervaar je hoe het is om een 

inwoner van het woud te zijn….. Een onvergetelijke trek die je 1,317 meter vliegend avontuur 

garandeert. 

 

Dag 15 Ojochal de Osa 
Verder richting het zuiden.Verscholen in het tropische 

oerwoud van het zuiden van Costa Rica, in het gebied 

Costa Ballena, ligt het charmante dorpje Ojochal de Osa. 

Het dorp staat bekend om zijn vele leuke en lekkere 

restaurantjes, zowel Costa Ricaans als internationaal.  

 

Hotel El Mono Feliz is een aanrader. Het hotel is 

omgeven door een prachtige tropische tuin, waar twee 

beekjes en een rivier doorheen stromen. In en om de tuin 

zijn veel bontgekleurde vogels te zien, waaronder de 

toekan en de ara. Het ontbijt wordt geserveerd op de grote 

veranda van het hotel. Op deze veranda is draadloos internet beschikbaar, alsmede een 

internetcomputer. Naast het hotel bevindt zich het zwembad.  

 

 

Dag 16+17 Ojochal de Osa 
Dagen ter vrije besteding.  

Hotel El Mono Feliz is een schitterend uitgangspunt voor de vele excursies die er in het nog 

tamelijk ongerepte zuiden van Costa Rica zijn te maken.  

 

Optionele tours: een wandeling naar een waterval dwars door het primaire oerwoud rond 

Ojochal, walvissen- en dolfijnentour in het Nationale Park Marina Ballena, tour in de 

mangroven van de Rio Sierpe, duiken bij Caño Island, een bezoek aan het dorp Boruca waar 

de Boruca Indianen leven. Alle bovengenoemde excursies zij te boeken bij de receptie van het 

hotel.   
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Dag 18 San Gerardo de Dota 
Vandaag rijden jullie naar het plaatsje San Gerardo 

de Dota een kleine gemeenschap gelegen in het 

Talamanca gebergte. Het is hier prachtig wandelen 

over een van de vele paden die door het reservaat 

lopen. In het gebied leven veel dieren, waaronder 

meer dan 170 soorten vogels. Met een beetje geluk 

spot je de  prachtige Quetzal! 

 

 

 

Dag 19 San Gerardo de Dota 
Dag ter vrije besteding. 

 

Dag 20 San José 
Vandaag gaat de rit terug naar San José waar de auto weer ingeleverd zal worden.  

 

Dag 21 Terug naar huis 
Transfer vanaf het hotel naar de luchthaven voor de vlucht naar huis. 

 

Dag 22 Aankomst   
 

 

 

 


