
 

 

 

 

Autohuur: 

 
Ophalen: Guaplis lunch restaurant 

Inleveren: San Jose aiport 

incl. alle verzekeringen, one way kosten en extra tweede bestuurder 

 

Reisschema:  
 

Dag 1: (21/7) Aankomst op de luchthaven van San Jose 

Aangekomen op de luchthaven word je hartelijk verwelkomd door je chauffeur en naar je 

accommodatie gebracht. Hier ontvang je je reisenvelop met informatie over je aanstaande avontuur. 

Met extra tips over de plaatsen die je gaat bezoeken en een leuke stadswandeling in San Jose om even 

de benen te strekken na een lange vlucht. 

 

San José, is gelegen op ongeveer 1.253 m boven zeeniveau. De stad ligt in een hoog dal tussen de 

groene vulkanische bergen. Afhankelijk van het tijdstip van aankomst in San Jose, heb je de rest van de 

avond vrij om de stad te verkennen, ofwel slingerend naar keuze of 

met de zelfgeleide wandeling van San Jose Like a Local. De stad heeft 

een aantal prachtige 19e eeuwse architectuurgebouwen om te 

bewonderen, onafhankelijke coffeeshops die lokale bonen brouwen 

om te bezoeken, verschillende parken en musea om te verkennen. 

Als je geen tijd hebt om de hoogtepunten van de charmante hoofdstad van Costa Rica te zien, kun je 

door de kleurrijke Mercado Central te lopen. Zorg ervoor dat je stopt voor een casado '(traditioneel bord 

met rijst en bonen, rundvlees of vis, weegbree en salade) of een vers gezette koffie en geniet van de 

sfeer op de Centrale Markt. 

 

Salsamuziek is iets waar Ticos (Costa Ricanen) serieus naar streven! Ga naar een van de salsabars in de 

buurt waar je klasjes hebt om de salsa te oefenen. Het is een geweldige manier om de lokale bevolking 



te ontmoeten en is een belangrijk onderdeel van de Costa Ricaanse cultuur. Liever even rustig aan doen, 

dan raden we je aan om een typisch Costa Ricaanse lokale bar te bezoeken voor bier en bocas 

(traditionele schotels met kleinere lokale maaltijden ter begeleiding van een drankje). 

 

Inbegrepen: privé transfer van de luchthaven naar uw accommodatie in San Jose; San Jose Like a Local 

'Reisgids met onze lokale tips voor uw verblijf in Costa Rica; accommodatie in of rond San Jose. 

 

Inbegrepen: airport transfer; self guided stadswandeling; accommodatie in of rond San Jose. 

 

Dag 2: (22/7)  Dokka Coffee Estate & La Paz Waterfall Gardens 

Vandaag vroeg uit de veren, maar we beloven dat het de moeite waard is als je een authentieke koffie-

ervaring hebt, tuinen bezoekt met veel dierenleven en verborgen watervallen ontdekt. Je gids haalt je 

op bij je accommodatie en neemt je mee langs de wereldberoemde Pan-

American Highway naar de stad Alajuela. Naarmate je dichter bij de 

Poás-vulkaan komt, stop je bij het Doka Coffee Estate om meer te weten 

te komen over de geheimen van het planten, oogsten, wassen en drogen 

van de wereldberoemde Golden Coffee Bean van Costa Rica. Na een 

traditioneel Costa Ricaanse ontbijt met natuurlijk een vers gemalen kopje koffie, zet je je reis voort. 

 

Terwijl je je beklimming voortzet, merk je een verandering in zowel de temperatuur als de flora als je het 

gevarieerde nevelwoud dat de Poas-vulkaan omringt, binnengaat. Je stopt bij de beroemde La Paz 

Waterval tuinen; een natuurpark waar je langs de spectaculaire paden loopt die je naar 5 verschillende 

watervallen leidt, waarvan de White Magic-waterval de meest spectaculaire is in dit gebied. Binnen in 

het park bezoek je ook het grootste vlinderobservatorium in het land dat bekend staat als het Huis van 

Collecties van Tropische Juwelen en de indrukwekkende kolibrie, het serpentarium, het tropische 

vogelhuis, de kikkersexpositie en de wilde katten, die allemaal voor een perfecte kennismaking met de 

Costa Ricaanse natuur geven. Als je eenmaal klaar bent met je wandeling, wacht er een heerlijke lunch 

in buffetstijl op je. Na je bezoek aan de La Paz waterval en tuinen begin je aan de reis terug naar je 

accommodatie in San Jose. 

 

Inbegrepen: hele dag groepsrondleiding door een koffieplantage en de La Paz-watervaltuinen; vervoer; 

toegangsprijzen; accommodatie in of rond San Jose (Maaltijden – Ontbijt & Lunch). 

 

Dag 3: (23/7) River journey to the Northern Caribbean 

Wederom een vroege start van San Jose naar Tortuguero. Deze Caribische delta is de belangrijkste 

broedplaats voor groene schildpadden in de hele regio en staat bekend om de weelderigheid van het 

regenwoud en het verbazingwekkende tropische leven dat het ondersteunt. 



 

Onderweg stop je voor een traditioneel ontbijt waarna je je reis 

landinwaarts vervolgt met een gedeelde lodge-transfer naar de haven, 

langs vele bananenplantages. Hier stap je aan boord van een motorboot 

en vervolg je je reis naar de lodge via de Tortuguero-kanalen, omdat dit 

gebied niet over land bereikbaar is. Vanwege de bevaarbare kanalen door het prachtige regenwoud, 

verdiende Tortuguero de bijnaam 'Centraal Amerika's Amazonegebied'. Tegen lunchtijd arriveer je in je 

lodge aan de noordelijke Caribische kant van Costa Rica, waar het personeel je verwelkomt met een 

verfrissende cocktail. Je kamer wordt toegewezen en de tweetalige natuurgids die je tijdens deze reis 

begeleidt, legt de middagactiviteiten voor jou en je groep uit. 

 

Na de lunch bezoek je het kleurrijke dorpje Tortuguero, waar je meer te weten komt over de levensstijl 

van de bewoners, kunt winkelen voor lokaal Afro-Caribisch handwerk en de Caribische sfeer kunt 

ervaren (inbegrepen in het pakket). Het kleine dorpje Tortuguero leeft volledig van ecotoerisme en het 

behoud van zeeschildpadden. Mis ook de heerlijke bananencake en pittige gebakjes niet, evenals de 

prachtige souvenirs die ze verkopen in het dorp Tortuguero. Alles wat je in het dorp koopt, helpt zowel 

de lokale gemeenschap als het schildpadbeschermingsproject ondersteunen. Als je terugkeert naar de 

lodge, is de rest van de middag voor een siësta, een duik in het zwembad of een wandeling op het 

terrein van de accommodatie voor het diner. 

 

Inbegrepen: Accommodatie in Tortuguero met lodge-pakketactiviteiten. Lodge transferservice met de 

gedeelde shuttle bus en boot - ca. 6 uur. Alle maaltijden zijn inbegrepen tijdens uw verblijf. (Maaltijden 

Ontbijt, Lunch, Diner).  

Niet inbegrepen: National park entrance fee (USD 15.00 per person). 

 

Dag 4: (24/7)  Jungle boating 

Vandaag geniet je van het natuurreservaat Tortuguero National Park per boot (het tijdstip van de dag en 

de volgorde hangt af van je lodge. Terwijl je door de kreken en lagunes glijdt, kun je allerlei soorten 

vogels zien, evenals apen, kaaimannen en rivierschildpadden. De rest van de dag is ter vrije keus, neem 

tijd om te ontspannen of doe een aantal extra optionele excursies. 

 

Zeker de moeite waard is het om deel te nemen aan de begeleide 

natuurwandeling op het terrein van de lodge en de mysterieuze 

Tortuguero Jungle verder te verkennen (inbegrepen in je pakket). 

Onderweg leer je over de fascinerende flora en fauna en de 

verschillende medicinale toepassingen van de planten en bomen om je 

heen.  



 

Tortuguero is de belangrijkste broedplaats voor de groene schildpad en tijdens het schildpadseizoen 

(ruwweg juli - oktober), raden we je ten zeerste aan om via de lodge de optionele nachttour te boeken 

en de schildpadden te zien. Als je dat doet, vergeet dan niet om je in donkere kleuren te kleden en niet 

te veel lawaai te maken, want zowel geluid als licht schrikken de schildpadden en onderbreken hun 

nestactiviteiten. Als je vroeg in het seizoen aankomt, heb je misschien het geluk dat de grotere 

Leatherback Turtle ook aan land komt om hun eieren te leggen. Maak je geen zorgen als je niet in 

Tortuguero bent tijdens het nestseizoen van de schildpadden, want er zijn genoeg dieren om je bezig te 

houden.  

Inbegrepen: Accommodatie in  Tortuguero met lodge-pakketactiviteiten (maaltijden Ontbijt, Lunch, 

Diner) 

 

Dag 5: (25/7) Calypso in the Caribbean 

Na het ontbijt reis je per boot terug door de groene waterwegen van Tortuguero. Bij aankomst in de 

haven brengt de shuttlebus van je lodge je naar het lunchrestaurant in de buurt van Guapiles. Vanaf hier 

gaat je verder met de reis in een huurauto. Tijd om zelf op pad te gaan je baant je een weg naar je 

volgende bestemming. We gaan het tropische Costa Rica verkennen een land met een grote diversiteit 

aan ecosystemen en natuurlijke schoonheid. 

 

Stel je radio in op calypso, aangezien je vandaag aankomt in de Caribische stad Puerto Viejo. Deze kleine 

Creoolse stad is een fascinerende smeltkroes van Afro-Caribische, BriBri-Indiase, Tico en Creoolse 

culturen, evenals een aanzienlijke Europese bevolking die bestaat uit 

reizigers die naar Puerto Viejo kwamen, verliefd werden op de stad en 

nooit meer weggingen. Deze mix van culturen geeft de stad een 

ontspannen sfeer waar iedereen zich thuis voelt. Afhankelijk van het 

tijdstip van uw aankomst in Puerto Viejo en nadat u zich in uw lodge 

hebt gevestigd, kunt u de rest van de dag een wandeling maken door de stad en een aantal van de 

grote, kleine onafhankelijke winkels met lokale ambachten verkennen. Als je niet langer kunt wachten 

om de warme, witte zandstranden en kristalheldere Caribische wateren te voelen, raden we je aan een 

tuk-tuk te nemen of een fiets te huren en naar het nabijgelegen Punta Uva of Cocles te gaan, waar je de 

beste stranden vindt . Vanavond, geniet u van de eclectische mix van culturen om te gaan zitten in een 

van de smakelijke Europese fusionrestaurants in de stad, voordat het tempo wordt opgepakt met een 

aantal levendige bars die u laten kennismaken met de Caribische sfeer! Puerto Viejo is een ideale locatie 

voor het verkennen en ontspannen en geeft u de mogelijkheid om kennis te maken met een meer 

buiten de gebaande paden bestemde plaats en de prachtige, maar minder ontwikkelde Caribische kust 

van Costa Rica. 

 



Inbegrepen: Gedeelde boot en shuttle bus naar de Tortuguero, lunch stop in Guapiles  (ca. 3 uur 

reistijd),  accommodatie rond Puerto Viejo. (Maaltijden ontbijt, lunch). Vanaf Tortuguero lunch stop 

naar Puerto Viejo is ongeveer 3.5 uur rijden. 

 

Dag 6: (26/7)  Cahuita Boating and Nature Hike  

Na het ontbijt word je opgehaald bij uw lodge in Puerto Viejo en begint de 40 minuten durende reis naar 

het ongerepte nationale marine- en natuurpark Cahuita. Het park herbergt een ongelooflijke reeks wilde 

dieren zoals apen, luiaards, wasberen, slangen en zelfs wilde katten. Je begint de excursie van vandaag 

met een ontspannende boottocht langs de schilderachtige Caribische kust van het Cahuita National Park 

naar het kleurrijke koraalrif voor de kust van Punta Cahuita. Afhankelijk van het weer, kun je snorkelen 

in het transparante water en het ongerepte rif  verkennen, waar je honderden oogverblindende, 

veelkleurige vissen zult zien. Snorkelen is hier zo geweldig dat je er geen genoeg van kunt krijgen. 

Zonnebrand is dus een must.  

 

Na je snorkelavontuur heb je een verse fruitsnack op het strand van waaruit je je ontspannende 

natuurpad in het Nationaal Park begint. Langs prachtige koraalzandstranden, baaien met diepblauw 

water en een tropisch regenwoud met wuivende palmen, tijdens de wandeling kom je een prachtig scala 

aan flora en fauna tegen en kun je altijd stoppen voor een verfrissende duik in de azuurblauwe 

Caribische wateren. Gedurende de wandeling zal de lokale, deskundige natuurgids je wijzen op de 

verschillende flora en fauna van het gebied en een interessant inzicht bieden in de Afro-Caribische 

tradities in het gebied. Om deze fantastische ochtend tot een einde te brengen, ga je genieten van een 

typische Afro-Caribische lunch met natuurlijk rijst en bonen, in het kleurrijke dorpje Cahuita, voordat de 

transfer je terugbrengt naar de lodge in Puerto Viejo. De rest van je middag en avond kun je vrij 

besteden op je gemak, relaxen op het strand, de lokale ambachtswinkels verkennen of een lekker 

genieten van een aantal heerlijke tropische cocktails en de reggae- en calypso-muziek. 

 

Tip! Vergeet niet sportschoenen, handdoek, badpak, 

zonnebrandmiddel, muggenspul, camera en t-shirt mee te nemen 

om te snorkelen. 

 

Inbegrepen: Begeleide snorkelen en natuurwandeling in het Cahuita 

National Park; vervoer; toegangsprijzen; snorkeluitrusting, accommodatie rondom Puerto Viejo. 

(Maaltijden – ontbijt  lunch) 

 

Houd er rekening mee dat in geval van slecht weer deze tour kan worden gewijzigd in een bezoek aan 

het Cacao-huis, dat inzicht geeft in de tropische jungle, waar u ook meer te weten komt over de 

oorspronkelijke bevolking.  



 

Dag 7: (27/7) Vrij om zelf beslissen 

Het is vandaag vrij om te kiezen hoe je je dag wilt doorbrengen. Als je zin hebt in een stranddag, dan zijn 

er genoeg om uit te kiezen. Playa Salsa Brava is bekend in de surfwereld en er zijn lessen beschikbaar als 

je van het uitzicht van de golven houdt. Punta Uva biedt u de mogelijkheid om te genieten van 

snorkelen, kajakken en wandelen, en Playa Cocles is gewoon pure Caribische gelukzaligheid. U kunt 

gemakkelijk een fiets huren om de omgeving te verkennen of een 

paardrijtocht maken. Andere activiteiten die we aanbevelen, zijn een 

bezoek aan het Luiaard Heiligdom, een toevluchtsoord voor verwonden 

of weesloze luiaards in de regio. Reserveer je plek om deze fascinerende 

zoogdieren te verkennen en maak kans enkele van de luiaards voor 

volwassenen en baby's te ontmoeten en te fotograferen. Als je een beetje een zoetekauw bent, kun je 

genieten van een rondleiding op een biologische chocoladeboerderij waar je natuurlijk enkele van de 

heerlijke producten kunt proberen. De inheemse cultuur van Costa Rica is vooral sterk aan de Caribische 

kust en we raden je ten zeerste aan om de lokale Bri Bri-stam te leren kennen, waar je over hun taal, 

levensstijl en cultuur leert voordat je een spectaculaire waterval in de buurt bezoekt. Een andere 

geweldige optie die we leuk vinden, is het ervaren van een Caribische kookles in een lokaal huis. 

 

Inbegrepen: accommodatie in Puerto Viejo (maaltijden - Ontbijt) 

 

Dag 8: (28/7)  Arenal Volcano 

Als je de stad La Fortuna nadert, is een van de eerste dingen die 

je zult zien de Arenal-vulkaan. Hoewel het niet langer hete lava 

uitspuwt, zal je eerste waarneming van de slapende reus altijd de 

meest memorabele zijn als hij hoog boven het omringende 

landschap oprijst. Afhankelijk van het tijdstip van aankomst in de 

stad La Fortuna, gelegen aan de voet van de Arenal-vulkaan en nadat je hebt ingecheckt, is de rest van 

de dag vrij om te verkennen of te ontspannen. 

 

Inbegrepen: Accommodatie rond La Fortuna. (Maaltijden - Ontbijt, Diner) 

 

Opmerking: De rit van Puerto Viejo naar Arenal duurt ongeveer 5 uur. 

 

Dag 9: (29/7) Explore the Canopy by Zip-line in Arenal 

Vandaag ga je genieten van de schoonheid van de Arenal-vulkaan en de omgeving, op een van de 

beroemdste activiteiten in Costa Rica; de zogenaamde Canopy Zip-Line die zelfs geschikt is voor de 

kleintjes. 



Je wordt opgehaald bij je hotel en rijdt langs de Arenal-vulkaan naar het Arenal Ecoglide-park. Onder 

begeleiding van professionele gidsen word jij en je gezin gehezen in een veilig harnas om de 13 

verschillende  Canopy-zip-lines te doen. Als een vogel die door de boomtoppen vliegt de perfecte 

combinatie van gezond plezier en natuur. Elk platform is zo ontworpen dat u het woud van het bos kunt 

observeren, zodat u het indrukwekkende landschap kunt fotograferen. Tijdens je zip-line avontuur zie je 

het regenwoud vanuit verschillende hoeken, dwars door de natuurlijke 

habitat van verschillende dieren. Geniet van het avontuur en een 

panoramisch uitzicht op de Arenal-vulkaan en het Arenal-meer in het 

gezelschap van uw naturalistische gids die u verschillende soorten dieren 

en planten uit het omliggende regenwoud zal laten zien. Tijdens je zip-

line tour heb je ook de mogelijkheid om deel te nemen aan een van de belangrijkste attracties van je 

canopy-tour: de Tarzan Swing, die bestaat uit een opwindende verticale val van een speciaal ontworpen 

platform dat garant staat voor een geweldig avontuur. 

 

Terug in het stadje La Fortuna is de rest van de middag vrij om te ontspannen of een optionele excursie 

te maken. Na het ziplining, raden we je aan een duik te nemen in de warmwaterbronnen verwarmd 

door het hart van de Arenal-vulkaan. Veel van de beste warmwaterbronnen van het gebied liggen aan 

de voet van de Arenal-vulkaan, wat betekent dat je kunt genieten en kan kijken naar de machtige 

vulkaan terwijl je baddert.  

 

Inbegrepen: Halve dag Canopy Ecoglide & Tarzan swing (niveau I / II) in groepsservice, gids, uitrusting en 

toegangsprijs; accommodatie rondom La Fortuna. (Maaltijden - ontbijt) 

 

OPMERKING: Om veiligheidsredenen moet je tijdens deze tour gesloten schoenen en een lange broek 

dragen. De minimumleeftijd voor deze tour is 5 jaar oud. 

 

Dag 10: (30/7) Evening Frog & Cultural Exchange Tour 

Vandaag heb je een vrije dag om de prachtige natuur en het dierenrijk rond de Arenal-vulkaan te 

bewonderen. Er zijn veel verschillende activiteiten te ondernemen. Je kunt ervoor kiezen om het 

Nationale Park te bezoeken en een tocht door het regenwoud te maken aan de voet van de Arenal-

vulkaan. Hier kunt u oude lava-paden zien en een prachtig uitzicht hebben over het meer Arenal. Ook 

kunt u paardrijden door de bossen, evenals over open weiden met 

een prachtig uitzicht op de vulkaan. Als je liever de paarden in de wei 

laat staan, kan je ervoor kiezen om over het meer van Arenal te 

kajakken. Je hebt dan kans om tropische vogels zoals jacana en 

visarend te spotten, evenals andere waterwild langs de oevers en 

eilanden. Andere fascinerende optionele tours zijn een dagtour naar het natuurreservaat Caño Negro. 



Dit in het wild levende wetland herbergt vele soorten vogels en is een van de beste plekken in het land 

om dieren het hele jaar door te spotten. Naast veel verschillende soorten vogels kun je ook 

capucijnapen, luiaards, leguanen, rivierschildpadden, kaaimannen en de basilisk zien, een bizar soort 

hagedis die over het wateroppervlak loopt. Of voor een grotere sensatie kun je misschien gaan 

canyoning of raften. 

 

In de late namiddag word je opgehaald bij je hotel en neemt je deel aan een van onze favoriete 

activiteiten in de omgeving: de nachtelijke excursie voor kikkers en culturele uitjes. Je zult de avond 

doorbrengen in het huis van Don Oscar en zijn familie, die een geweldig huis hebben met prachtige 

tuinen en een regenwoud. Een deskundige natuurgids neemt je mee langs de paden van het huis terwijl 

de zon ondergaat om je te helpen nachtdieren te spotten in deze magische tijd van de nacht. Hier zult je 

oog in oog komen te staan met de beroemde kikkers van Costa Rica en een geweldige kennismaking met 

de natuur van deze regio. Daarna ga je zitten voor een typisch huisgemaakte maaltijd bereid op een 

houtkachel. 

 

Inbegrepen: Halve dag begeleide Frog & Cultural Exchange Night Tour in groepsverband met diner; 

vervoer; ingangen; accommodatie rondom La Fortuna. (Maaltijden - ontbijt, diner) 

 

Dag 11: (31/7) The road to Rincon 

Welkom in de cowboyprovincie en wat bekend staat als het mini-Yellowstone National Park in Costa 

Rica. Rincon de la Vieja is een relatief verborgen juweeltje en ligt 

buiten de gebaande paden in de regio Guanacaste in Costa Rica. 

Afhankelijk van het tijdstip van je aankomst in Rincon de la Vieja en 

nadat je bent ingecheckt, kunt je de rest van de dag ontspannen. 

Het vulkanische gebied Rincon de la Vieja is vernoemd naar de 

legende van een inheems Chorotega-meisje. Het verhaal gaat dat de afkeurende vader van het meisje 

haar minnaar in de krater van de vulkaan gooide. Ze rouwde om haar verloren liefde en werd een 

kluizenaar op de bergtop, waar ze genezende en herstellende krachten ontwikkelde. Tegenwoordig 

geloven velen nog steeds in de genezende kracht van deze miljoen jaar oude vulkaan en het magische 

droogte-bos dat eromheen ligt. 

 

Inbegrepen: Accommodatie in Rincon de la Vieja. (Maaltijden - Ontbijt, Diner) 

De rit van Arenal naar Rincon de la Vieja duurt ongeveer 4,5 uur. 

 

Dag 12: (1/8) Walking with volcanoes 

Het is een goed idee om je dag vroeg te beginnen, zodat je kunt genieten van de frisheid van de ochtend 

en het meeste uit je dag kunt halen. Het Rincon de la Vieja Nationaal Park en het natuurreservaat zijn in 



1973 ontstaan en dankzij de relatief afgelegen ligging krijgt de natuur hier vrijheid - we hebben zelden 

zoveel natuur op één plek gezien! Vlinders, apen en leguanen zijn overal te vinden en met de hoogste 

dichtheid van de zeldzame nationale bloem van Costa Rica, de guaria morada (paarse orchidee). Er zijn 

verschillende wandelroutes binnen en buiten het Rincon de la Vieja Nationaal Park, waarvan sommige 

enigszins wild en overwoekerd zijn en andere meer uitdagend dan andere. Als je geen pad kunt vinden 

dat bij je past, kun je altijd meedoen met Costa Rica's cowboys die sabaneros worden genoemd en gaan 

paardrijden, wat niet alleen een geweldige manier is om de prachtige omliggende bossen te zien, maar 

ook een geweldige kennismaking met hun cultuur en geschiedenis. 

Terwijl je verder het droge tropische bos ingaat, vind je verborgen 

watervallen, levendige borrelende modderpotten, hete bronnen en 

sissende gaten in de grond, waardoor je er in onzekere bewoordingen 

aan herinnert dat je in een vulkanisch land loopt. Van hangende 

bruggenwandeling, glijden in een waterglijbaan van 425 meter lengte ($15,- p.p.) en paardrijden tot 

jungle wandelingen en het verkennen van de droge tropische bosluifel. Wat je vandaag ook kiest, we 

raden je ten zeerste aan te ontspannen in de natuurlijke vulkanische modderpoelen en 

warmwaterbronnen, waar je het beste kunt genieten van de natuurlijke sauna en massages. 

 

Tip: vergeet niet je zonnebrandcrème, insectenwerend middel en veel water en snacks in te pakken 

wanneer je erop uit trekt. Houd er rekening mee dat als je besluit om het officiële National Park te 

bezoeken, de parktoeslag USD $ 15 is en dat het park op maandag gesloten is. 

 

Inbegrepen: gratis toegang tot de warmwaterbronnen op het terrein met modderbehandeling; 

Accommodatie in Rincon de la Vieja. (Maaltijden Ontbijt, Lunch, Diner). 

Dag 13: (2/8)Tamarindo  

Dit is het moment om de Beach Boys-afspeellijst los te laten wanneer je aankomt in de levendige 

badplaats Tamarindo aan de Pacifische kust van Costa Rica. Tamarindo 

heeft een aantal van de beste stranden aan de Pacifische kust van Costa 

Rica, en vooral als je van surfen houdt De instinctieve reactie van de 

meeste mensen bij het bereiken van Tamarindo is om rechtstreeks naar 

het strand te rennen. Maar eerst inchecken en dan kan je de rest van uw 

dag vrij besteden en genieten van het pure strandleven. 

 

Inbegrepen: Accommodatie in Tamarindo. (Maaltijden - Ontbijt) 

 

De rit van Rincon de la Vieja naar Tamarindo duurt ongeveer 2 uur. 

 

Dag 14-15: (3-4/8) Enjoy the Pacific beaches 



De komende twee dagen kun je ontspannen op het strand, een wandeling maken door de badplaats of 

meer van de natuurlijke schoonheid van Tamarindo verkennen. Een van onze favoriete opties is om een 

rustige rit te maken door het droog-tropische bos van de Guanacaste-laaglanden, waar je een aantal 

prachtige uitkijkpunten en afgelegen stranden zult bereiken. Je kunt er ook voor kiezen om de prachtige 

omgeving van overgangs- en droog-tropisch bos en kleine steden te 

verkennen op een ATV-avontuur vol adrenaline. De enige beperking is 

dat u een minimumleeftijd van 16 jaar moet hebben. 

 

Als je liever naar het water gaat, kun je leren surfen met een 

professionele docent. Tamarindo is de perfecte plek om te leren surfen, een veilige, leuke en 

ontspannende ervaring. Een van onze andere aanbevolen activiteiten is om richting het beschermde 

reservaat van de Tamarindo Mangrove en Estuary te gaan op een mangrove-kajaktocht waar je met een 

beetje geluk bruine pelikanen, prachtige fregatvogels, ibis en visarenden 

kunt zien, evenals twee soorten apen. , leguanen en Amerikaanse 

krokodillen! 

 

Na een dag op het strand of een leuk dagje uit met een van de optionele 

activiteiten, ga je terug naar je accommodatie om je op te frissen voordat je gaat genieten van vers 

gevangen vis in een van de lokale restaurants in Tamarindo. 

 

Inbegrepen: Accommodatie in Tamarindo (Maaltijden – Ontbijt) 

 

Dag 16: (5/8) Sailing tour & Snorkeling  

Vanochtend kun je ontspannen op het strand, een wandeling maken door de badplaats of meer van de 

natuurlijke schoonheid van Tamarindo verkennen. 'S Middags wordt je opgehaald bij je hotel om te 

zeilen en de middag in de Stille Oceaan te genieten en te snorkelen in het kristalheldere water voor de 

kust van Tamarindo of gewoon te ontspannen op de boot. De 

bemanning zet het zeil (afhankelijk van de wind) en navigeert ongeveer 5 

mijl, waardoor we toegang hebben tot enkele van de prachtige stranden 

en snorkellocaties van Costa Rica. Een snorkelgids toont je de zeedieren 

zoals: kogelvis, zeesterren, zeeschildpadden, dolfijnen en walvissen. Je 

kunt ook kajakken en vissen. Stop in een rustige baai, laat het anker vallen, snorkel of bereik een 

verlaten wit strand terwijl de chef-kok een heerlijk buffet bereidt. Vaar terug naar Tamarindo net op tijd 

om de zonsondergang vanaf de boot te bekijken. 

 

Inbegrepen: Panache Catamaran Sailing & Snorkeling Tour - Halve dag - Groepsverband; Accommodatie 

in Tamarindo (Maaltijden - Ontbijt, Lunch) 



 

Dag 17-18: (6-7/8) Tamarindo at leisure 

De komende twee dagen zijn vrij om te doen waar je zin in hebt ga naar de stranden van Guanacaste.  

 

Inbegrepen: Accommodatie in Tamarindo (maaltijden - Ontbijt) 

   

 

Dag 19: (8/8)  Back to the Central Valley 

Vandaag reis je van Tamarindo naar hotel Bougainvillea. Nadat je bent ingecheckt kan je genieten van de 

faciliteiten van het hotel. 

 

Hotel Bougainvillea in Santo Tomas in de centrale vallei is omringd door koffievelden en ligt aan de rand 

van San José. Het hotel wordt omgeven door pittoreske, verzorgde tuinen en biedt een fantastisch 

uitzicht over de hoofdstad San José in Costa Rica. De kamers hebben een 

balkon met uitzicht op de tuinen of de stad. Hotel Bougainvillea biedt 

een groot buitenzwembad, tennisbanen en een fitnessruimte, evenals 

een eigen à-la-carterestaurant en The Vitrales Restaurant & Bar, dat 

internationale fusiongerechten serveert in een stijlvolle omgeving. In de 

prachtige tuinen van het hotel vind je een enorm scala aan inheemse Costa Ricaanse bomen en 

bloemen. Je kunt hier ook wilde kolibries en kikkers spotten. 

 

Inbegrepen: accommodatie in de buitenwijken van San Jose in het Hotel Bougainvillea. (Maaltijden - 

Ontbijt) 

 

De rit van Tamarindo naar San Jose duurt 5 uur. 

 

Dag 20: (9/8) Vertek naar Nederland, aankomst dag 21 (17/8) 

Na het ontbijt heb je de ochtend om te genieten van het zwembad en de tropische tuinen van Hotel 

Bougainvillea. We raden aan een ontspannen wandeling te maken door de botanische tuinen van het 

hotel, die worden afgewisseld met sculpturen. De privétransfer haalt je op bij het hotel en brengt je naar 

de luchthaven van San Jose, waar de vlucht naar huis gaat beginnen. We wensen je een prettige vlucht 

en geweldige herinneringen aan Costa Rica. 

 



Inbegrepen: privétransfer van het Hotel Bougainvillea naar de luchthaven van San Jose ongeveer. 40 

minuten (Maaltijden – Ontbijt) 

 

Prijs voor deze kindergroepsreis op individuele basis: 

 

Prijs  

€2110,50,- p.p* 

*incl. kinderkorting, 4 persoonskamer, 2 volw. en 2 kinderen onder de 11 jaar. 

 

Prijs voor 3 volw-1 kind (tot 11jr) 

€2193,50,- p.p 

 

Prijs voor 2 volw – 1 kind (tot 11jr) 

€2364,- p.p 

 

Prijs voor 2 volw 

€2992,- p.p. 

 

(prijs is excl. internationale vluchten) 

 

Reis is inclusief:  

 

. Airport transfers 

. Dag excursie La Paz waterval 

. 3 daagse trip Tortuguero 

. Dagexcursie Cahuita park 

. Zipline 

. Avondsafari 

. Halve dag catamaranzeilen 

. 6 x lunch 

. 6 x diner 

. 19 x ontbijt 

. alle overnachtingen 

. autohuur type RAV4 of gelijkwaardig 

 

 


