
 

 

COSTA RICA 
Begeleide rondreis 

17 tot 27 juli 2019 

 

Ontdek de ‘rijke kust’ met haar actieve vulkanen en weelderige regenwouden. Ga op 

zoek naar de overweldigende fauna en flora die dit kleine land rijk is: krokodillen, 

slangen, luiaards, jaguars en meer dan 900 vogelsoorten. De natuur van Noord en Zuid-

Amerika vloeit hier samen in uitgestrekte, groene valleien en neemt je mee naar de 

hoogste toppen van mysterieuze nevelwouden. 

  

  



 

Dag 1: Brussel  San José 

 

Vlucht naar San José vanuit Brussel-Zuid via Parijs.  

Vertrek Brussel-Zuid om 10u33 

Aankomst Parijs 11u46 

Vertrek Parijs 13u30 

Aankomst San José 16u50 

Ontvangst op de luchthaven en transfer naar het 

hotel met gids. 

San Jose is zowel de hoofdstad als de grootste stad 

van Costa Rica. De ligging in de Centrale Vallei is 

ideaal als vertrekpunt voor jouw avontuur. Gesticht 

in 1738, San Jose is één van de jongste 

hoofdsteden in Latijns Amerika. 

Avondmaal. 

Overnachting in Park inn hotel 4* in San 

José of gelijkwaardig. 

 

Dag 2 en 3: Tortuguero Nationaal 

park 

Vertrek via Braulio Carrillo National 

Park naar Guapiles, waar we inschepen naar Tortuguero, een avontuur op zich. Ontbijt 

onderweg. Kleine bootjes nemen je mee door het regenwoud langs smalle kanaaltjes. Je 

vindt er een overvloed aan alligators, vogels, apen en vele andere unieke diersoorten. 
Tortuguero Nationaal Park is enkel 

bereikbaar met een klein vliegtuigje of per 

boot op de bekende Tortuguero Kanalen. 

Het gebied werd een nationaal park in 

1975 en staat bekend voor zijn 

schildpadden. 

Lunch in de lodge. Namiddag brengen we 

een bezoek aan het lokaal museum, de 

stranden en het stadje Tortuguero. 

Avondmaal in de lodge. Je overnacht 

midden in de jungle. De lodge is gebouwd 

om op te gaan in het regenwoud en een 

zo klein mogelijke impact te hebben op het bos en zijn oorspronkelijke inwoners, de 

dieren. Je valt in slaap met het geluid van krekels en kikkers en staat op met joelende 

brulapen en kwetterende vogels. 
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De volgende dag maken we met een natuurgids een boottocht door het nationaal park op 

zoek naar dieren. Ook gaan we te voet met de gids op pad in de buurt van de lodge. 

 

Optioneel ( niet inbegrepen) : schildpadden bezichtigen die eieren komen leggen op het 

strand ’s avonds. Van juli tot september kan je hier ook de kleine schildpadjes zien 

vertrekken. 

Overnachting in Pachira lodge 3* of gelijkwaardig. 

  

http://tailormadetravel.be/wp-content/uploads/2016/08/CostaRica-2.jpg
http://tailormadetravel.be/wp-content/uploads/2016/08/IMG_0616.jpg


 

Dag 4 en 5 :Arenal Vulkaan 

Met de boot verlaten we Tortuguero en we rijden verder naar de bekendste vulkaan van 

het land: de Arenal. Deze bijzonder actieve vulkaan is er eentje uit het boekje, de 

conische vorm overheerst het hele landschap. Lunch onderweg.  

 

Je hebt hier tal van avontuurlijke opties in de buurt. Wij wandelen door het tropisch 

regenwoud van Mistico Park met gids tussen de boomtoppen via 10 gewone bruggen en 

6 hangbruggen. (2.5 uur) 

 

We gaan ook relaxen in de thermale baden aan de voet van de Arenal. 

Je overnacht in La Fortuna, een leuk dorpje vol kleine winkels en restaurantjes. 

Overnachting in Arenal Manoa and hot springs resort 4* of gelijkwaardig. Elke kamer 

heeft zicht op de vulkaan.  
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Dag 6: Rio Celeste   

 

We gaan voormiddag op zoek naar dieren in het nabijgelegen park Danaus. Hier spotten 

we mogelijk luiaards, kleurrijke kikkertjes , vleermuizen en nog veel meer. 

Vandaag rijden we verder naar de Tenorio 

vulkaan. Een plek ver van de door toeristen 

platgewandelde paden. Je hebt twee dagen de tijd 

om de regio rond de lodge te ontdekken. In het nationaal park vind je de Rio Celeste, 

oftewel de Blauwe Rivier. Een uitdagende wandeling neemt je mee naar een plaats van 

ongelofelijke schoonheid, zelfs in het donkere regenwoud zie je de hemelsblauwe rivier 

kronkelen. Onderweg zie je amfibieën, vogels en coati’s, de plaatselijke 

neusberen. 

Je overnacht in de Celeste Mountain Lodge. Elke kamer heeft zicht op de Tenorio vulkaan 

en je wordt er persoonlijk ontvangen door de sympathieke eigenaar en zijn personeel. Er 

is nog veel meer te ontdekken in de tuinen van de lodge. Zo is het publiek geheim dat 

deze plek één van de toplocaties van Costa Rica is voor vogelaars! 

 

Overnachting in de bijzondere Celeste ecolodge 3* in Bijagual 
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Dag 7 en 8: Monteverde  

Vandaag klim je letterlijk en figuurlijk naar een hoogtepunt van deze reis: Monteverde. 

Het groene gebergte in het hart van Costa Rica heeft een grotere verscheidenheid aan 

planten en bomen dan heel Europa. Een must is het spotten van de quetzal, één van de 

mooiste vogels ter wereld.  

We bezoeken het Monteverde Cloud Forest Biological Reserve waar we de 

biodiversiteit ontdekken van deze regio met meer dan 130 soorten zoogdieren, 500 

vogelsoorten, 120 soorten amfibiën en reptielen, en meer dan dan 3000 plantensoorten. 

Wandeling van 2.5 uur met natuurgids. 

 

optioneel: Je kan ziplinen of door de wolken wandelen over de vele hangbruggen in 

het gebied.  

Overnachting in Montana Monteverde hotel 3* of gelijkwaardig 
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Dag 9: Koffie en watervallen 

Terug richting de hoofdstad vandaag met onderweg een bezoek aan Doka Estate, de 

koffieplantage. Na een rondleiding over het domein wordt er natuurlijk ook koffie 

geproefd. Deze plantage produceert reeds koffie sinds 1931. 

 

Verder naar de La Paz waterval en bijbehorend ecopark. Ontdek tijdens deze 

zelfstandige rondleiding een wereld vol bladrijke bomen, kleurrijke dieren en nevelige 

watervallen in je eigen tempo. De watervallen bevinden zich in een vallei onderaan de 

heuvels van het nationaal park Poás vulkaan, waar nevelwouden en tropisch regenwoud 

in elkaar overgaan en een rijk en levendig ecosysteem vormen. Naast de volières, tuinen 

en reservaten waar je de dieren kunt bekijken, biedt het park ook vijf verschillende 

wandelroutes naar de mooiste watervallen in de regio.  Je komt er alles te weten over  

insecten, vlinders, aapjes, kolibries, slangen, jaguars, poema’s, kikkers, planten 

en orchideeën. Neem de tijd om de hoge watergordijnen te bewonderen en profiteer 

optimaal van je bezoek aan de wildernis. 

 

Overnachting in San José. 

  



 

 

Dag 10: Irazu Volcano national Park 

 

Bezoek aan Irazu Volcano National Park vanuit San 

José. Met zijn hoogte van 3432 m is de Irazu de hoogste 

vulkaan van Costa Rica. 

De trip begint met de klim naar de adembenemende top 

van de vulkaan terwijl we alle types van vegetatie 

passeren onderweg. Op de top heb je een spectaculair 

zicht over de krater met mooi kleurrijk kratermeer. Op 

een heldere dag kan je van op de top zowel de 

Atlantische als de Stille oceaan zien!  
Lunch onderweg.  

Transfer naar de luchthaven voor het vertrek naar huis 

om 19u.  

Dag 11: aankomst in Brussel 

 

Aankomst in Parijs om 13u35 

Trein naar Brussel –Zuid om 16u07 

Aankomst in Brussel om 17u43 

  



 

 

Prijs per persoon:3064 euro  

Single supplement: 395 euro 

Triple korting: 120 euro 

 

Inbegrepen in de prijs:    

 

De internationale vluchten heen en terug, incl. bagage 

Verblijf in de vernoemde geselecteerde 3* en 4* hotels op basis van tweepersoonskamer 

Volpension (van het avondmaal op dag 1 t.e.m. lunch op dag 10) 

De verblijfstaks 

Vervoer ter plaatse  

Transfer van de luchthaven San Jose heen en terug 

Alle toegangsgelden tot parken en bezienswaardigheden zoals vermeld 

Lokale Engelstalige natuurgids 

Nederlandstalige Tailor Made Travel begeleider  

 

Niet inbegrepen in de prijs :  

 

De dranken aan tafel 

De persoonlijke uitgaven ( minibar, enz ... )  

Optionele excursies 

De fooi voor de gids/ chauffeur  

De reis- en annulatie verzekering 

 

Opmerkingen :  

 

Internationaal reispaspoort is verplicht 

Strandverlenging op aanvraag. 

 

Groepgrootte: 

Minimum 12  - 15 personen 

 



 

Route: 

 

 


