Costa Rica, 14 dagen

Reisschema
Dag 1 Amsterdam - San José
Dag 2 San José - La Fortuna
Dag 3 La Fortuna
Dag 4 La Fortuna
Dag 5 La Fortuna - Monteverde nationaal park
Dag 6 Monteverde NP
Dag 7 Monteverde NP - Samara
Dag 8 Samara
Dag 9 Samara - Quepos
Dag 10 Quepos, excursie Manuel Antonio nationaal park
Dag 11 Quepos
Dag 12 Quepos - San José
Dag 13 San José - Amsterdam
Dag 14 aankomst Amsterdam

Dag tot dag beschrijving
Costa Rica wordt door veel reizigers wel het mooiste land van Midden-Amerika genoemd. Mooi is het zeker
met een prachtige kustlijn en de groene binnenlanden met dichte regenwouden, duizenden watervallen en
actieve vulkanen. Voor actieve reizigers is er heel veel te doen. Je kunt heerlijk paardrijden, avontuurlijke
jungletochten maken en met een reuzenswing door de bomen slingeren. We nemen zeker ook de tijd om
lekker te luieren op prachtige witte stranden.

San José, het metropool van Costa Rica
Dag 1 Amsterdam - San José
Na onze vlucht komen we aan in San José, de enige metropool die Costa Rica rijk is. 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.

Warmwaterbronnen en ziplinen in La Fortuna
Dag 2 San José - La Fortuna
Dag 3 La Fortuna
Dag 4 La Fortuna
De volgende dag rijden we naar het mooie La Fortuna aan de voet van vulkaan
Arenal. La Fortuna staat bekend als de outdoor hoofdstad van Costa Rica en
inderdaad, je kunt hier allerlei adrenaline verhogende activiteiten ondernemen.
Maar je kunt ook kiezen voor een meer ontspannen excursie zoals de dagtocht
naar het waterrijke natuurgebied Caño Negro dichtbij de Nicaraguaanse grens.
Ben je een vogelliefhebber? Dan is dit je kans om tientallen verschillende
watervogels te spotten. Kijk maar goed rond, want hier leven ook kaaimannen,
apen, rivierschildpadden, enorme leguanen en de grappige Jezus
Christushagedis, een knalgroene hagedissoort die over water kan rennen.
Je kunt een prachtige wandeling maken naar de woeste waterval van La Fortuna. Het is ongeveer vijf kilometer
lopen naar de poel waar het water zich in stort. Neem je zwemkleding mee, want na de wandeling zorgt een
duik in het heldere water voor aangename verfrissing. Houd je van paardrijden, of zou je het wel een keer
willen proberen? Je kunt de waterval ook te paard bezoeken.
Het is geen slecht idee om deze intensieve dag af te sluiten met een ontspannen bad in de warmwaterbronnen
van El Tabacon, gelegen in een park met stomende beken en watervallen. Lekker dobberend in het warme
water, kijk je uit op de mooie omgeving met de 1600 meter groene vulkaan op de achtergrond.

Wandelen door het mystieke Nevelwoud van Monteverde
Dag 5 La Fortuna – Monteverde nationaal park
Dag 6 Monteverde NP
Dag 7 Monteverde NP - Samara*
*(Tijdens de 16-daagse reis bezoek je na Monteverde 2 dagen Nationaal park Rincón de la Vieja)
Een mooie route vanuit La Fortuna brengt ons langs het grootste stuwmeer van Costa Rica naar het
nevelwoud van Monteverde. De laatste kilometers gaan steil bergopwaarts over een hobbelige zandweg.

Het mystieke natuurgebied 'Reserva Biológica Bosque Nuboso Monteverde' is
geliefd bij wetenschappers en natuurliefhebbers uit de hele wereld. Door de hoge
ligging in de bergen van Tilarán hangen er bijna altijd flarden van wolken tussen
de hoge bomen, vandaar de naam 'nevelwoud'. Het is een bijzondere ervaring
om vanuit een heldere dag zo de wolken in te rijden.
Uiteraard brengen we een bezoek aan het natuurpark waar je kunt kiezen uit een
aantal mooie wandelroutes van verschillende lengtes. Je loopt tussen de enorme
woudreuzen en let eens op de takken, die zijn begroeid met epifyten, ofwel plantjes die op bomen groeien. Als
je heel stil bent en je een beetje geluk hebt, zie je hier misschien wel de fraaie quetzal!
Leuk om te doen is de ‘Canopy tour’, waarbij je als Tarzan aan lianen door het woud suist. Spectaculair en best
een beetje spannend is de ‘sky-walk’. een wandeling van ongeveer anderhalf uur over verschillende
hangbruggen die 40 tot 100 meter boven de grond hangen. Als je zo met je hoofd tussen de toppen van de
bomen wandelt, zie je de mooie natuur van een heel andere kant. Neem een regenjack of Poncho mee, want
het kan hier behoorlijk vochtig zijn.

Tropische kustplaats Samara en de jungle in Quepos
Dag 8 Samara
Dag 9 Samara - Quepos
Dag 10 Quepos, excursie Manuel Antonio nationaal park
Dag 11 Quepos
Dag 12 Quepos - San José
Dag 13 San José - Amsterdam
Dag 14 aankomst Amsterdam
Vanuit Monteverde reizen we door naar Playa Samara op het Peninsula Nicoya, één van de mooiste,
uitgestrekte stranden van Costa Rica. We slapen in een hotel op loopafstand van het strand.
Samara is een leuk stadje. Je kunt een fiets huren en de mooie omgeving verkennen, paardrijden over het
strand of een excursie maken naar één van de nationale parken in de omgeving. Ben jij een surfer of wil je het
leren? Je kunt een surfplank huren en de golven kunnen hier lekker hoog zijn. Een boottocht is een echte
aanrader! De kans is groot dat er dolfijnen met je mee zwemmen. Maar je kunt natuurlijk ook lekker luieren op
het strand en met je snorkelset het water in duiken. In dit gebied leven veel kleurrijke tropische vissen.
Na een paar dagen zon, zee en strand vervolgen we onze reis richting Quepos
waar we een bezoek brengen aan het Nationaal Park Manuel Antonio. Het is een
mooie, korte rit langs de steile kustweg naar de ingang van dit beschermde
natuurgebied. De dichte jungle groeit tot aan het strand. Je kunt hier prachtige
wandelingen maken en je kunt je prima vermaken op de witte stranden en in de
azuurblauwe oceaan. Met een beetje geluk krijg je verschillende soorten apen
voor je lens, schieten leguanen voor je voeten weg en ontdek je felgekleurde
vogels of een rustende luiaard tussen de bladeren. Het hele jaar door is het hier
warm. Neem voldoende drinkwater mee en vergeet je zonnebrandcrème niet, want zelfs als het bewolkt is kun
je hier op de stranden behoorlijk verkleuren.
Uitgerust reizen we terug naar San José, vanwaar we weer terugvliegen naar Amsterdam.
Op weg met Djoser
Bij onze reizen is geen sprake van een strak gepland reisschema. De reisdagen staan 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, maar 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. De Family-groepen
bestaan uit gemiddeld 18 personen, de maximale groepsgrootte is 26 personen.

Praktische informatie
Accommodatie
We overnachten in middenklasse hotels/lodges met eigen douche en toilet op de kamer. Op enkele plekken
hebben de hotels/lodges een zwembad. De accommodaties hebben een koloniaal karakter en beschikken over
iets extra's als een mooie tuin met patio waar de kinderen zich lekker kunnen uitleven.
Ons hotel in San Jose ligt op loopafstand van het Centrale plein en de Mercado Central.
Bekijk hotelreviews op
San Jose
San Jose
San Jose
La Fortuna
La Fortuna
La Fortuna
Monteverde
Monteverde
Monteverde
Samara
Samara
Samara
Quepos
Quepos

Hotel Colonial
Sleep INN Paseo Las Damas
Hotel Vesuvio
San Bosco INN
Eco Arenal
La Fortuna Downtown Inn
Hotel Montaña Monteverde
Heliconia
Monteverde Country Lodge
Hotel Hacienda del Mar
Samara Beach
Samara Inn
Hotel Kamuk
Le Priss

Deze selectie geeft een goed beeld van de hotels waar we op deze reis verblijven.
Reis je met een familie van drie personen dan verblijf je met je gezin op één kamer. Voor meer comfort is het
mogelijk om, tegen betaling van een toeslag, een éénpersoonskamer bij te boeken. Kies je hiervoor, of bestaat
het gezin uit vier, vijf of meer personen, reserveren we, indien beschikbaar, aan elkaar grenzende kamers.

Eenpersoonskamer
Alleenreizenden worden, in goed overleg, ingedeeld met andere alleenreizenden van hetzelfde geslacht. Wil je
niet ingedeeld worden met een andere deelnemer, dan kun je een eenpersoonskamer boeken tegen de
daarvoor geldende toeslag € 475,-

Vliegreis
Het meest voorkomende vluchtschema staat hieronder. Je kan ook het schema per vertrekdatum bekijken.
Vliegtijden en -maatschappijen zijn onder voorbehoud van wijzigingen.
Vlucht met

Traject

Vertrek

Aankomst

Lufthansa

Amsterdam - Frankfurt

11:15

12:20

Lufthansa

Frankfurt - San José

13:40

17:50

Lufthansa

San José - Frankfurt

19:35

15:00*

Lufthansa

Frankfurt - Amsterdam

16:10

17:25

* aankomst volgende dag

Tijdsverschil: in Costa Rica is het ’s zomers 8 uur vroeger, in de winter 7 uur.

Vervoer
In Costa Rica reizen we in een bus die is voorzien van airconditioning. Onderweg is er voldoende gelegenheid
om te stoppen waar we willen, bijvoorbeeld voor een mooi uitzicht of een leuke markt.
Eenmaal op de plaats van bestemming laten we de bus meestal staan en gaan erop uit met lokaal vervoer,
zoals een taxi of een fiets. In sommige plaatsen is het mogelijk om deze te huren, een leuke manier om de
landelijke omgeving te verkennen.

Bij de reis inbegrepen
Vluchten
Alle vluchttoeslagen
Nederlandse reisbegeleiding
Verblijf in sfeervolle hotels met meestal een zwembad
Excursie naar Manuel Antonio NP
Excursie naar Monteverde NP
Vervoer per bus met airconditioning
Transfer van en naar de luchthaven

Excursies
Bij Djoser bepaal je zelf welke bezienswaardigheden je de moeite waard vindt om te bezoeken. Iedere plek
heeft zijn eigen bijzonderheden. De een wil graag als tarzan door de boomtoppen slingeren, de ander zet zijn
snorkel op en gaat op zoek naar de mooiste dieren onderwater. Tijdens deze reis kom je ook oog in oog te
staan met een luiaard. Uiteraard kun je ook heerlijk relaxen aan de rand van het zwembad.
Je hebt alle vrijheid om je eigen plan te trekken en je programma naar eigen inzicht in te vullen.
Toegangsgelden zijn dan ook niet bij de reissom inbegrepen. Ter plaatse kunnen er verschillende excursies
worden geregeld door de reisbegeleider of de gids. Het aanbod wordt afgestemd op de wensen van de groep.
Sommige bezienswaardigheden mag je echt niet missen. Dergelijke excursies zijn bij Djoser in het programma
opgenomen. Bij een onvermijdelijk entree, zoals van een nationaal park waar je in verblijft, is dat toegangsgeld
inbegrepen. In andere gevallen is dit entreegeld exclusief.
Tijdens deze reis door Costa Rica zijn de onderstaande excursies (excl entreegelden) in het
reisprogramma inbegrepen:
Monteverde nationaal park (excl. entree). Je kunt hier o.l.v. een gids prachtige wandelingen maken door
het nationale park, waarbij je alles komt te weten over de dieren, bomen en de planten. Dit is de
uitgelezen kans om een quetzal te spotten, een vogel met een heel bijzondere staart! Of ga lekker op
eigen gelegenheid op pad om het park te ontdekken.
Manuel Antonio NP (excl entree). Je kunt hier een prachtige wandeling maken over de paden en
genieten van de witte zandstranden en de azuurblauwe oceaan. Met een beetje geluk krijg je
verschillende soorten apen voor je lens, schieten leguanen voor je voeten weg en ontdek je felgekleurde
vogels of een rustende luiaard tussen de bladeren.
In Costa Rica zijn nog vele andere excursies of bezienswaardigheden die zeker de moeite waard zijn.
Hieronder enkele voorbeelden:
In La Fortuna kun je; in Caño Negro een boottocht maken, tijdens deze boottocht vaar je door het
moerasgebied van Caño Negro tot aan de grens met Nicaragua. Je zult hier verschillende diersoorten
tegenkomen zoals watervogels, kaaimannen, schildpadden, apen, vleermuizen en luiaards. Aan boord
zal er een Engelse gids aanwezig zijn die alles over het gebied zal vertellen.
Bezoek in Fortuna aan de thermische baden, Baldi Hot Springs. Dit zijn relexated warmwaterbronnen in

een prachtig oerwoud entourage.
Hike naar de Mirador del Silencio In het Arenal Nacional park.
Frisse duik nemen bij de La Fortuna watervallen.
In Monteverde kun je een canopy tour doen. Tijdens de Canopy Tour glijdt je via de kabels van de ene
boomtop naar de andere. Je overbrugt diepe valeien en ziet het nevelwoud eens vanuit een hoger
perspectief. Geen excursie voor mensen met hoogtevrees! Zeer zeker een actieve excursie die de moeite
waard is.
Monteverde; Skywalk, o.l.v. een gids loop je, op 40 meter hoogte, over hangbruggen door het regenwoud
heen op zoek naar wildlife. En lokale gids kan je over veel verschillende plantensoorten van alles
vertellen.
Chocotour in het oerwoud van Olivo. Rondom La Fortuna liggen verschillende cacao boerderijen waar we
een bezoekje aan kunnen brengen.
Samara; Een schildpaddentour. Aan het strand worden ‘s avond baby schildpadden vrijgelaten die uit de
eieren gekomen zijn.(afhankelijk van het jaargetij en geen garantie).
Bezoek aan het nationale park Santa Elena. Hier is het mogelijk om de Encantadora trail te doen. Een
prachtige trail door het oerwoud met een goed uitzicht over de Arenal vulkaan.

Reisdocumenten
Eigen paspoort voor alle reizigers (volwassenen en kinderen) dat bij vertrek uit Costa Rica nog minimaal
6 maanden geldig is.
E-ticket. Meer informatie over de vlucht ontvang je 2 weken voor vertrek.
Toestemming om zonder visum via de Verenigde Staten te reizen wanneer de vluchten uitgevoerd
worden door United, de zgn ESTA-verklaring. Hierover ontvang je ongeveer 30 dagen voor vertrek meer
informatie over. Meer informatie hierover is te vinden op deze website. Bij enkele data worden de
vluchten uitgevoerd door een andere luchtvaartmaatschappij dan United waarbij er niet via de V.S. wordt
gevlogen. Een ESTA-verklaring is dan niet noodzakelijk.
Mogelijk gelden er aanvullende inreisvoorwaarden met betrekking tot COVID-19. Bekijk actuele informatie
op de website van de Rijksoverheid met reisadviezen, onder het onderwerp "Coronavirus".
*Voor reizigers die sinds 1 maart 2011 in o.a. Iran zijn geweest, is het niet mogelijk een ESTA-verklaring
aanvragen. In dat geval dient er een regulier toeristenvisum te worden aangevraagd.

Geldzaken
In Costa Rica wordt er betaald met de colon. Kijk voor de actuele koersen op oanda.com.
Pinnen: bijna overal zijn geldautomaten.
Contant: dollars (kleine coupures van 10 en 20)
Creditcards: wordt op veel plaatsen geaccepteerd.
Als richtbedrag voor uitgaven die niet bij de reissom zijn inbegrepen, zoals maaltijden, entreegelden,
facultatieve excursies en persoonlijke uitgaven geldt minimaal € 350,- per persoon per week.
Het is gebruikelijk om fooien te geven voor verleende diensten. Om te voorkomen dat je steeds fooien uit moet
delen, wordt aan het begin van de reis een fooienpot ingesteld, waaruit de (gezamenlijke) tips aan de
chauffeurs, gidsen, hotelpersoneel e.d. worden betaald.

Maaltijden
De maaltijden zijn tijdens deze reis niet inbegrepen. Zo kun je zelf bepalen waar, wat en met wie je wilt eten. Je
kunt uiteraard met (een deel van) de groep gaan eten, maar je bent ook vrij om zelf ergens een restaurantje op
te zoeken. De maaltijden zijn dan ook niet bij de reissom inbegrepen. In veel hotels kun je, naast een goed
ontbijt, ook vaak voor het avondeten terecht. De reisbegeleiding kan je tips geven voor een goed restaurant of
een leuk café.
Costa Rica heeft zijn eigen nationale keuken die over het algemeen eenvoudig is, maar verrassend smakelijk.

Als ontbijt kun je naast de traditionele 'gallo pinto' (rijst en bonen) in de meeste gelegenheden ook een westers
ontbijt bestellen. Dit bestaat uit vers fruit, sap en toast met jam en eieren. Rond het middaguur kun je in veel
lokale gelegenheden een goedkoop menu, 'casado' of ‘menu del dia’ bestellen. Dit zijn maaltijden die over het
algemeen uit soep, brood, een hoofdgerecht, koffie of thee en vaak een simpel nagerecht bestaan. De warme
maaltijd bestaat uit tortilla's, rijst, bonen en worden in verschillende combinaties met kip of vlees geserveerd.
Een gewild nagerecht is gefrituurde bananen.
Aan de kust treft men voornamelijk verse vis op het avondmenu. Ook vegetarisch eten op deze reis is heel
goed mogelijk. Het zijn misschien niet altijd culinaire hoogstandjes, maar het is een leuke manier om met de
plaatselijke bevolking in contact te komen.

Gezondheid
Voor Costa Rica zijn geen inentingen verplicht, wel wordt aangeraden om vooraf vaccinaties tegen DTP en
hepatitis A te nemen.
Deze (algemene) richtlijnen zijn aan verandering onderhevig en soms gelden voor (jonge) kinderen afwijkende
richtlijnen, bijvoorbeeld omdat ze in de eerste jaren zijn ingeënt tegen DTP.

Hotelverlenging
Een verlenging/vervroeging van je reis mét accommodatie in San Jose is bij te boeken. De prijs voor een
tweepersoonskamer is vanaf € 50,- per persoon per nacht. Ook is het mogelijk een verlenging in Quepos te
boeken, de prijs voor een tweepersoonskamer is vanaf € 60,- per persoon per nacht.
De genoemde prijzen zijn zonder wijzigingskosten van de vlucht en de transfer van/naar de luchthaven.

Klimaat en geografie
In Costa Rica kan het hele jaar door gereisd worden. Omdat het land in de tropen ligt, is de temperatuur het
hele jaar door vrij constant, 20 tot 25 °C overdag en nog een graad of 5 warmer aan de kusten. De beste
reistijd is van april t/m december. Je hebt dan goede kansen op goed weer en het is toeristisch laagseizoen
waardoor prijzen lager en nationale parken en attracties rustiger zijn.

Reisbegeleiding en Gidsen
Een enthousiaste Nederlandse reisbegeleider begeleidt de reis. Onze reisbegeleiders zijn zeer ervaren en
bevlogen reizigers en vertellen onderweg leuke weetjes over de bestemming. Zij weten als geen ander dat
kinderen een reis anders beleven dan volwassenen en kunnen haarfijn inspelen op de wensen en behoeften
van beiden. Zij zorgen dat de reis soepel verloopt en zijn het aanspreekpunt voor vragen en ideeën. De eigen
passie, in combinatie met een uitgebreide training en inwerkprocedure, vormt de basis voor hun deskundigheid
en professionaliteit.
Eventueel kan ter plaatse een lokale gids worden gehuurd als je wat meer wil weten over de achtergronden. Hij
of zij kan je alles vertellen over de omgeving, stad of excursie. De gidsen reizen niet de gehele reis mee, maar
sluiten bij de groep aan. Deze gidsen vertellen vol enthousiasme over de attractie en weten alle antwoorden op
je vragen. We maken dus gebruik van de locals, waardoor de kennis over de stad en/of omgeving groter is dan
wanneer een gids de gehele reis mee reist.

