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Dag 1 Amsterdam - San José
Dag 2 San José
Dag 3 San José - Quepos
Dag 4 Quepos, optionele excursie nationaal park Manuel Antonio
Dag 5 Quepos - San Gerardo Dota
Dag 6 San Gerardo Dota
Dag 7 San Gerardo Dota - Turrialba
Dag 8 Turrialba - Cahuita
Dag 9 Cahuita
Dag 10 Cahuita - Tortuguero
Dag 11 Tortuguero
Dag 12 Tortuguero - Sarapiqui
Dag 13 Sarapiqui - La Fortuna
Dag 14 La Fortuna
Dag 15 La Fortuna - Monteverde
Dag 16 Monteverde
Dag 17 Monteverde - Samara
Dag 18 Samara
Dag 19 Samara - San José
Dag 20 San José - Amsterdam
Dag 21 aankomst Amsterdam



Dag to t dag beschrijvingDag to t dag beschrijving

San José

Dag 1 Amsterdam - San José
Dag 2 San José

Na een vlucht via de Verenigde Staten komen we aan in
de enige metropool die Costa Rica rijk is: San José. Op
een hoogte van 1150 meter is de temperatuur hier het
hele jaar door aangenaam. San José is een typische
Latijns-Amerikaanse stad met drukke winkelstraten,
levendige stadsparken, cafeetjes en fastfoodketens.

Ons centraal gelegen hotel biedt een goede uitvalsbasis voor een stadswandeling
waarbij je vanuit het hotel gemakkelijk langs alle bezienswaardigheden slentert.
Marktliefhebbers kunnen een bezoek brengen aan de ‘Mercado Central’ waar het
altijd een drukte van belang is. Ook cultuurliefhebbers kunnen hun hart ophalen in één
van de vele musea of het Teatro Nacional. In de avond is er tijd voor een eerste
kennismaking met culinair Costa Rica in een sfeervol restaurant waarbij de rijst en
bonen met vlees of vis op tafel komen.

Manuel Antonio NP: paradijselijk woud en stranden

Dag 3 San Jose - Quepos
Dag 4 Quepos - facultatieve excursie Manuel Antonio

Vanuit San Jose zetten we koers naar Quepos aan de
Stille oceaan. Direct naast Quepos ligt het nationale
park Manuel Antonio, het kleinste nationale park van
Costa Rica en een van de mooiste. De Costa Ricanen
zijn er erg trots op. Op het stand liggen leguanen lekker
te zonnebaden. Verschillende aapjes slingeren hoog in
de bomen, terwijl de luiaards het allemaal rustig
gadeslaan. Een excursie in een kano voert je door de mangrovebossen, in de richting
van de zee. Misschien spot je een slang op een van de takken die uit het water steken.
Je kunt er ook heerlijk op eigen gelegenheid op uit trekken. 

San Gerardo de Dota: thuis van de Qetzal 

Dag 5 Quepos - San Gerardo de Dota



Dag 6 San Gerardo de Dota
Dag 7 San Gerardo de Dota - Turrialba

We verlaten het paradijselijke Manuel Antonio en verruilen
deze voor een andere bijzondere plaats in Costa Rica. San
Gerardo de Dota is het thuisland van de indrukwekkende
Quetzal vogel. Mocht je deze graag willen zien dan moet je
goed zoeken. De quetzal is door zijn mooie schutkleuren
moeilijk te vinden. Er zijn vele legendes die vertellen over
deze vogel die onsterfelijk is en natuurlijk macht afdwingt

bij al zijn onderdanen. De prachtige rode en groenblauwe veren, maken deze
tropische vogel een lust voor het oog. In de groene vallei in de Talamanca bergketen
vinden we honderden vogelsoorten en dit is dan ook een paradijs voor vogelaars. 

Cahuita

Dag 8 Turrialba - Cahuita
Dag 9 Cahuita

Na een paar dagen van vogels spotten en wandelingen
in de natuur, reizen we door naar de oostkust van Costa
Rica. Cahuita grenst aan twee stranden: een wit en een
zwart strand. Het zwarte strand is van oorsprong
vulkanisch gesteente. Aan de andere kant van het dorp
vind je het witte strand, gelegen in het gelijknamige
nationale park Cahuita. Het grenst geheel aan de
Caribische kust en het is zeker aan te raden om hier een van de vele mooie
wandelingen te maken waar je de kans hebt om verschillende apensoorten te zien. De
Mantelbrulaap, Zwarthandslingeraap en de Witschoudercapucijnaap komen hier
namelijk voor. 

Tortuguero & Sarapiqui

Dag 10 Cahuita - Tortuguero
Dag 11 Tortuguero
Dag 12 Tortuguero - Sarapiqui 
 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Quetzal_(vogel)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Cordillera_de_Talamanca
https://nl.wikipedia.org/wiki/Nationaal_park_Cahuita


We vervolgen de reis en na een traject over land, reizen
we per boot verder naar onze lodge in het nationale park
Tortuguero. Een motorboot brengt ons in ongeveer een
uur naar onze accommodatie in de jungle. Van juli tot en
met september komen groene zeeschildpadden, aan
wie het park zijn naam te danken heeft, het tropische
strand op om hun eieren te leggen. Van eind mei tot en

met december komen de eieren uit en kunt u de kleine schildpadjes bewonderen op
hun tocht naar zee. Een geweldig indrukwekkend schouwspel! Maar Tortuguero heeft
meer te bieden: Brulapen hoor je van ver, en kaaimannen liggen loerend en doodstil
aan de waterkant. Een facultatieve boottocht om vroeg in de ochtend naar vogels en
andere dieren te speuren behoort uiteraard tot de mogelijkheden. We overnachten een
nacht in Sarapiqui waar we een ananas- of cacaoplantage kunnen bezoeken.

La Fortuna

Dag13 Sarapiqui - La Fortuna
Dag 14 La Fortuna

Op enkele uurtjes rijden ligt de perfect puntig gevormde
Arenal vulkaan. Het uitzicht vanuit het plaatsje La
Fortuna wordt gedomineerd door deze immense
vulkaan. Als gevolg van de vulkanische activiteit in de
aarde, vind je in de omgeving verschillende
warmwaterbronnen. Kijk uit als je er in stapt, want het
kan echt warm zijn! Er is een mogelijkheid om een
prachtige dagexcursie te maken naar het wildreservaat Caño Negro. Je kunt hier de
hagedis met de bekende bijnaam ‘Jezus Christus-hagedis’ op de foto zetten als hij
over het water lijkt te lopen. Er zijn nog vele andere vogels en dieren te spotten.

Monteverde nationaal park

Dag 15 La Fortuna - Monteverde
Dag 16 Monteverde

/meer-weten/magazines/najaar-2018/de-pure-wildernis-van-tortuguero/
https://nl.wikipedia.org/wiki/Arenal_(vulkaan)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Helmbasilisk


De bijzondere natuurervaringen houden niet op in Costa
Rica! Nadat we lekker relaxed bijgekomen zijn in de
warmwaterbronnen van La Fortuna vertrekken we naar
de mysterieuze nevelwouden van Monteverde. Een zeer
actief programma behoort hier tot de mogelijkheden.
Tijdens een canopy tour suizen we in een tuigje door en
over de boomtoppen, een wandeltocht over loopbruggen
die 100 meter diepe valleien overbruggen, wandelen in

het nationaal park: het kan hier allemaal. De torenhoge planten en bomen zijn groen
bekleed met mos als gevolg van de nevel die hier vrijwel altijd aanwezig is. Mocht je
de quetzal vogel eerder deze reis niet gespot hebben, dan heb je hier wellicht meer
geluk. Ook Monteverde behoort tot het leefgebied van deze zeldzame en mooie
vogel.  

Even bijkomen van alle indrukken: Samara 

Dag 17 Monteverde - Samara
Dag 18 Samara
Dag 19 Samara - San José
Dag 20 San José - Amsterdam
Dag 21 aankomst Amsterdam

We maken de oversteek naar de kust aan de Stille
oceaan. Samara ligt op het schiereiland Nicoya. Al lang
voordat de buitenlanders Samara ontdekten, kenden de
Costa Ricanen de weg hier naartoe. Het is een heerlijk
plaatsje met prachtige zandstranden, gezellige barretjes,
restaurantjes en winkels en de plek ademt de Costa
Ricaanse sfeer. Heb je zin in een actieve strandervaring,
huur dan een surfboard of een bodyboard om de golven te trotseren. Maar op de fiets
de omgeving ontdekken kan natuurlijk ook. 

Na een paar dagen relaxen, reizen we terug naar San José. Op de weg terug naar
San José kunnen we stoppen bij de krokodillenbrug, waar veel krokodillen liggen te
zonnen in de rivier. In San José aangekomen kunnen we nog genieten van een
gezellig diner in een van de vele restaurantjes die San José rijk is. Na een
overnachting vliegen we terug naar Amsterdam.

Op weg met Djoser



Bij onze reizen is geen sprake van een strak gepland reisschema. De reisdagen staan
natuurlijk vast, maar ter plaatse wordt het programma in overleg tussen de groep en de
reisbegeleiding ingevuld. De reisbegeleiding biedt de meeste dagen wel een
programma aan. Je bent zeker niet verplicht hieraan deel te nemen. Wie er liever zelf
op uitgaat, heeft daartoe alle vrijheid. Zo leer je een land tenslotte het beste kennen.
Gemiddeld bestaan de groepen uit 16 deelnemers. De maximale groepsgrootte is 20
personen.


