
 
BESTEMMING: COSTA RICA  

 
 
 
Costa Rica  is een geweldige bestemming 
voor een actieve vakantie.  Het land ligt 
omgeven door  de Caribische en Grote 
Ocean, Nicaragua en Panama en heeft een 
overweldigende natuur. 
Je kunt er met gidsen wandeltochten 
maken door de regenwouden, tussen de 
boomtoppen over loopbruggen slingeren 
of vulkanen beklimmen. Daarnaast kun je 
er ook heel veel beesten spotten zoals 
schildpadden, apen, luiaards en duizenden 
vogelsoorten.  
 
Naast alle activiteiten biedt Costa Rica ook  
ontspanning.  Er zijn veel zwembaden te 
vinden en je kunt er heerlijk  badderen in 
warmwaterbronnen.  
Een verblijf aan het einde op een van ‘s 
werelds mooiste stranden is een heerlijk 
besluit van deze avontuurlijke reis. 



KORTE	  ROUTE	  

Dag 1  Vlucht Amsterdam – San José . Transfer hotel 
 
Dag 2  Finca Rosa Blanca : bezoek Poas Vulkaan   
 
Dag 3  Transfer naar Tortuguero Nationaal Park   
 
Dag 4  Verblijf Tortuguero Nationaal Park    
 
Dag 5  per huurauto naar  Arenal   
 
Dag 6  Arenal : bezoek vulkaan   
 
Dag 7  per huurauto naar Monteverde   
 
Dag 8  Monteverde : activiteiten programma  
 
Dag 9  per huurauto naar Manuel Antonio National Park   
 
Dag 10  Strand  
 
Dag 11  Strand  
 
Dag 12  Strand  
 
Dag 13  per huurauto naar San José voor een laatste overnachting 

  
Dag 14  vertrek aan het einde van de dag naar Amsterdam   
 
Dag 15  aankomst Amsterdam        

	  	  	  



DAG-‐TOT-‐DAG	  REISSCHEMA	  

	  
  
  
  
  

Dag	  1	  
Na	  aankomst	  op	  de	  luchthaven	  van	  San	  Jose	  word	  je	  in	  30	  minuten	  naar	  Finca	  Rosa	  
Blanca	  gebracht	  waar	  de	  eerste	  twee	  nachten	  zal	  worden	  doorgebracht.	  	  

Dag	  2	  
Finca	  Rosa	  Blanca	  ligt	  op	  ca.	  1350m	  hoogte	  en	  biedt	  spectaculaire	  uitzichten	  op	  vilkanen,	  
nevelwoud	  en	  kofGie	  plantages.	  Vandaag	  kun	  je	  heerlijk	  bijkomen	  in	  het	  zwembad	  en	  een	  
bezoekje	  aan	  de	  indrukwekkende	  Poas	  Vulkaan	  en	  de	  watervallen.	  	  

Dag	  3	  en	  4	  
Vandaag	  worden	  jullie	  per	  boot	  	  naar	  Tortuguero	  National	  park	  gebracht,	  een	  van	  de	  
hoogtepunten	  van	  de	  reis.	  Van	  juli	  tot	  oktober	  leggen	  de	  groene	  zeeschildpadden	  hier	  
hun	  eieren	  op	  het	  strand,	  een	  magische	  belevenis!	  	  

Dag	  5	  en	  6	  	  
Vanaf	  vandaag	  gaat	  de	  reis	  verder	  per	  huurauto.	  Er	  staat	  een	  luxe	  4-‐wheeldrive	  gereed	  
en	  hiermee	  rijden	  jullie	  naar	  Arenal	  voor	  een	  bezoek	  aan	  de	  Vulkaan	  en	  de	  schitterende	  
waterval	  van	  La	  Fortuna.	  Ook	  relaxen	  in	  de	  heetwaterbronnen	  mag	  niet	  ontbreken.	  	  
De	  volgende	  dag	  bezoek	  aan	  een	  lokale	  school,	  botanische	  tuin	  en	  boerderij	  waar	  alles	  
wordt	  uitgelegd	  over	  het	  verbouwen	  van	  o.a.	  ananas	  en	  papaja,	  een	  leerzame	  dag!	  	  

Dag	  7	  en	  8	  	  
In	  Monteverde	  is	  het	  wat	  koeler,	  een	  jas	  en	  wat	  warmere	  kleding	  is	  aan	  te	  raden.	  In	  het	  
regenwoud	  leven	  meer	  dan	  2000	  soorten	  planten,	  400	  soorten	  vogels	  en	  100	  
verschillende	  soorten	  dieren.	  Via	  loopbruggen	  tussen	  de	  boomtoppen	  kan	  je	  alles	  goed	  
bekijken.	  Een	  bezoek	  aan	  de	  vlindertuin	  is	  ook	  zeker	  de	  moeite	  waard	  en	  je	  kan	  er	  ook	  
paardrijden.	  Voor	  de	  echte	  avonturiers	  is	  het	  mogelijk	  om	  per	  zipline	  van	  boomtop	  tot	  
boomtop	  te	  zweven.	  	  



Dag	  9	  t/m	  12	  

Tijd	  voor	  ontspanning	  in	  Manuel	  Antonio	  National	  Park,	  Costa	  Rica’s	  meest	  bezochte	  
nationale	  park	  en	  gelegen	  aan	  een	  van	  de	  mooiste	  stranden	  ter	  wereld.	  Heerlijk	  relaxen	  in	  
een	  rustig	  gelegen	  resort	  op	  een	  zalige	  strand	  op	  de	  plek	  waar	  de	  zee	  en	  de	  jungle	  elkaar	  
ontmoeten.	  Met	  in	  de	  directe	  omgeving	  groene	  mangroves	  en	  torenhogen	  palmen.	  

Er	  is	  een	  zwembad	  aanwezig	  en	  in	  het	  park	  voldoende	  te	  zien	  en	  te	  ondernemen.	  Zoals	  
wild	  spotten	  (	  leguanen,	  apen,	  luiaards,	  gordeldieren	  en	  wasberen),	  raften,	  kajakken,	  
wandelen	  en	  paardijen.	  Totaal	  vier	  nachten	  verblijf	  in	  Arenas	  Del	  Mar	  Resort,	  waar	  
duurzaamheid	  hoog	  in	  het	  vaandel	  staat.	  	  

Dag	  13	  
Na	  het	  ontbijt	  vertrek	  naar	  San	  Jose,	  de	  hoofdstad	  van	  Costa	  Rica	  en	  midden	  in	  het	  land	  
gelegen,	  op	  een	  hoogte	  van	  ongeveer	  1170m.	  

Dag	  14	  
Transfer	  naar	  de	  luchthaven,	  aansluitend	  vlucht	  naar	  huis.	   
 


