
15 DAGEN VULKANEN, JUNGLE,
WILDLIFE, NATUUR, WATERVALLEN,
STRAND, DOLFIJNEN ...
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S u m m e r - t h e m e d  t i p s  a n d  t r i c k s

f o r  t h e  w h o l e  f a m i l y



DAG 1
Vertrek vanuit Brussel of Amsterdam naar San Jose, 
de hoofdstad van Costa Rica. 
Aankomst 's avonds. Vervoer naar hotel met transportbusje.
Overnachten: Villa Tournon (San Jose)
 

DAG 2
Voormiddag: 
Veel cultuur is er niet in Costa Rica, maar we bezoeken toch enkele
bezienswaardigheden. Na het ontbijt gaan we naar het goudmuseum,
de overdekte markt en het nationaal theater waar ze lekkere koffie serveren.
Rond de middag vertrekken we naar Puerto Viejo de Sarapiqui, we rijden
door het Nationaal Park Braulio Carillio en maken kennis met de jungle
rondom ons.
 
Namiddag:
Op zoek gaan naar fauna en flora. De dag wordt afgesloten met dinner.
Overnachten: Heliconia Island (Sarapiqui) waar er prachtige tuinen met
collectie Heliconias en vele vogels zijn, gelegen aan de rivier Puerto Viejo
waarin je kan zwemmen of snorkelen.
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DAG 3
Voormiddag:
Ontbijt. Dagexcursie naar Tortuguero: boottocht, bezoek aan
dorpje Tortuguero aan het strand. Dit gebied wordt ook wel het kleine
Amazone genoemd. Vele zijrivieren waar we onze tijd nemen om wildlife te
spotten. Lunch in het dorpje. Kans op brulapen, capucijnen, otters, kaaimannen,
toekans ...
 
Namiddag:
Terug naar Heliconia Island (Sarapiqui), avondmaal en overnachting.





DAG 4
Voormiddag: 
Bezoek aan ananasplantage waar ook andere typische gewassen van Costa
Rica geteeld worden. Lunch kan hier genomen worden.
 
Namiddag:
Bezoek aan Frogs Heaven, prachtige tuin waar door onze gids Jose gifkikkers
gekweekt worden op een natuurlijke manier. Ook prachtige vogels fladderen
er rond. Overnachting in Heliconia Island.
 
DAG 5
Voormiddag:
Na het ontbijt bezoeken we Tirimbina, dit is een privenatuurreservaat met de
langste hangbrug van Costa Rica, deze brug moeten we over om in de jungle
te geraken. Daar bezoeken we een kleine cacaoplantage en wordt het
chocoladeproces uitgelegd, een topexcursie met proevertjes.
 
Namiddag:
Trip naar Fortuna, toegangspoort tot de Arenalvulkaan. Verblijf in Arenal
Palace. Relax en avondmaal in hotel.
 
DAG 6
Voormiddag:
Ontbijt. Bezoek aan El Silencio, mooi natuurpark aan de voet van de
vulkaan Arenal. We kunnen hier wandelen tot aan de lava, verder mag niet
voor veiligheidsredenen. 
 
Namiddag: 
Bezoek aan de watervallen van La Fortuna, mooie waterval, er moeten wel
1000 trappen gedaan worden (heen en terug). Overnachting in Arenal Palace.
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DAG 7
Voormiddag: 
Na het ontbijt met bus verder naar Monte Verde, onderweg stoppen we voor
mooie foto’s langs het Arenalmeer en lunch in St Elena. Hier maken we
kennis met het nevelwoud, 300 dagen op het jaar is er hier een nevel die
tegen de bergtoppen en bomen botst. Door deze vochtigheid krijg je een heel
ander klimaat, fauna en flora.
 
Namiddag:
Aankomst in Los Cipreses of Rustic Lodge. Relax en avondmaal in hotel of
dorp.
 
DAG 8
Voormiddag: 
Ontbijt. Wandeling in Monte Verde Hanging Bridges, prachtige natuur
rondom ons. We gaan op zoek naar de Quetzal, bijzondere vogel die iedereen
wil gezien hebben, maar niet de gemakkelijkste vogel om te spotten. Lange
hangbruggen laten ons kennismaken met de jungle boven de boomtoppen,
wandeling van 4 km.
 
Namiddag:
Vrije tijd in Santa Elena, avondmaal en overnachting in Los Cipreses of
Rustic Lodge.
 
DAG 9
Voormiddag: 
Ontbijt en transfer naar Rincon de la Vieja, onderweg stoppen we opnieuw
op enkele plaatsen voor mooie foto’s van het landschap, ara’s en toekans. In
Liberia wordt ook gestopt voor de lunch, geldautomaten en/of supermarkt.
 
Namiddag:
Aankomst in Rincon de la Vieja Lodge of Guachipelin.
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DAG 11
Voormiddag:
Ontbijt. Transfer naar Samara, onderweg stoppen in Nicoya voor een
koffie en in Carillio voor een pipa fria.
 
Namiddag:
Strandwandeling, vrije tijd. Avondmaal op het strand in Locanda Beach waar
ze heerlijke vis serveren. Overnachting in hotel Samara Beach of Sol Samara.
 
DAG 12
Voormiddag:
Boottocht op zee, kans op dolfijnen, walvissen en pijlstaartroggen. Snacks en
drank op de boot. Lunch in Samara, typische Costa Ricaanse soda waar ze
heerlijk ceviche serveren.
 
Namiddag:
Vrijaf. Barbeque op het strand en overnachting in hotel Samara Beach of Sol
Samara..
 
DAG 13
Voormiddag:
Na het ontbijt vertrekken we richting San Jose, onderweg stoppen we aan de
Rio Tarcoles om een boottocht te doen op de Rio Tarcoles, bekend van de
grote krokodillen en vele watervogels.
 
Namiddag:
Villa Tournon in San Jose, avondmaal.
 
DAG 14
Voormiddag: Vlucht San Jose - Brussel
 
Dag 15
Aankomst Brussel
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PRAKTISCH
 
Inbegrepen: begeleiding op maat, vlucht, vervoer ter plaatse, hotels, ontbijt,
dinner, gids, excursies zoals vermeld, volledige dekking door reisbureau
Reisboerke.
 
Niet inbegrepen: persoonlijke uitgaven, fooien, lunch, drank,
ziekteverzekering, vervoer van en naar luchthaven (kan tegen meerprijs
geregeld worden)
 
Vertrek normaal op 6 maart, maar is bespreekbaar als er een kleine groep
samen wil reizen, vroeger kan dus ook.
 
Prijs: €2.899
 
Contact en reservatie: paiche@telenet.be
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