Costa Rica verkennen met de Holland Hotels
Costa Rica is een land bij uitstek voor natuurliefhebbers: vulkanen, jungle, mangroven, tropische
stranden, wilde dieren zoals apen, neusbeertjes, krokodillen, luiaards, poema’s en tapirs, maar ook
tropische bloemen, planten en bomen en natuurlijk heel veel bontgekleurde vogels.
Een individuele rondreis maken door Costa Rica is voor iedereen goed te doen met enige ervaring in
autorijden. De Holland Hotels hebben routebeschrijvingen van elk Holland Hotel naar het andere
Holland Hotel. Het wordt nog makkelijker als je een route-navigatiesysteem gebruikt. De wegen zijn
over het algemeen goed te berijden, maar een 4wheel drive auto is zeker aan te bevelen!.
Autosnelwegen zoals we die in Nederland kennen bestaan hier echter niet. Neem dus de tijd en reken
op zo’n 35 km gemiddeld per uur aan reistijd.
Maak van je vakantie geen rally. Twee nachten in hetzelfde hotel is meestal wel het minimum om
gedurende een volle dag nog even iets van de omgeving te kunnen zien. Het is niet verstandig om
onderweg de auto gedurende langere tijd, met daarin alle bagage, alleen te laten om dan een
natuurpark of iets dergelijks te gaan bezoeken. Tours en trips kun je het beste vanuit je hotel starten.
Als je de reisgidsen leest dan komen een aantal plaatsen altijd naar voren, zoals bijvoorbeeld:
Tortuguero, Monteverde, La Fortuna-Arenal en Manuel Antonio (Quepos).
Tortuguero is in bepaalde seizoenen de moeite waard omdat dan de schildpadden op het land
kruipen om er hun eieren te leggen. Tevens is het een waterrijk gebied waar je met een bootje de
natuur kunt ontdekken. Vanaf Juni t/m September heb je de meeste kans om schildpadeieren en
kleine schildpadjes te zien. Je kunt er komen met een georganiseerde tour, met de bus, het vliegtuig
of met een huurauto. Je hebt daar 2 bewaakte parkeerplaatsen. Voor de tours en info over tours kan
Peter Hoffmans jou helpen (e-mail: info@dospalmascr.com).
Voor algemene info auto huren in Costa Rica bij de Holland Hotels, zie hier.
Caribische kust
De drie belangrijkste plaatsen zijn Cahuita, Puerto Viejo en Manzanillo
Puerto Viejo is de plaats waar je leuk uit kunt gaan, in combinatie met een mooi strand. Manzanillo is
een rustig dorpje, pal aan het strand en heeft een restaurant met typische caribische maaltijden.
Aanraders: El Arbol of Tree House Lodge.
Tour: Jaguar Rescue Centrum
Monteverde is een mooi en druk bezocht natuurpark in het regenwoud. Het park is beroemd om zijn
eeuwenoude jungle, de talloze orchideeën en vooral om de quetzal, een prachtige kleurrijke vogel.
Rondom het natuurpark zijn overal hotelletjes en andere toeristische tours te ondernemen, zoals de
Skywalk. Dat is een loopbrug over het oerwoud heen. Het er naast gelegen Santa Helena Cloudforest
is wat minder bekend maar ook zeer de moeite waard voor een bezoek.
La Fortuna bij de vulkaan Arenal is een toeristische plaats met veel hotels. Vanuit deze plaats kun je
trips ondernemen naar plekken de vulkaan. Daarbij moet je dan wel wat geluk hebben, omdat de
vulkaan nog wel eens in de wolken is gehuld. De vulkaan Arenal is de sinds begin 2011 in slaap
gevallen en wordt er geen lava meer uitgestoten door de vulkaan. Je kunt uitstapjes maken naar
natuurparken en heetwaterbaden.
Manuel Antonio (nabij Quepos) erg toeristisch, en is de belangrijkste en drukbezochte badplaats aan
de Pacificzijde van Costa Rica. Het natuurpark is mooi, er zijn veel dieren te zien, het strand is
prachtig.
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Costa Ballena
Een uurtje rijden ten zuiden van Manuel Antonio, gelegen tussen de dorpen Dominical-Uvita- Ojochal.
In de periode december–april en ook van juli-oktober zwemmen de bultrugwalvissen hier voor de kust.
Vele mogelijkheden voor uitstapjes zoals wandelingen naar watervallen, tocht door het grootste
mangrovegebied van Midden Amerika met veel wildlife! Aanraders: www.elmonofeliz.com in het
dorpje Ojochal dat bekend staat om zijn vele top-restaurants.( Zie ook deze link) en Villas Rio Mar bij
Dominical, gelegen ana de rivier Barú en op 5 minuten afstand van het strand. Dominical is bekend
surfersdorp!
San Gerardo de Dota
Hoog in de bergen, koel en vaak tussen/boven de wolken. Erg mooi en kans om de zeldzame vogel
de Quetzal te mogen zien. Voor een hotel zie Dantica Lodge
Turrialba
Deze plaats ligt nabij Cartago. De temperatuur is er koel. De vulkaan Turialba is de laatste tijd actiever
geworden en stoot regelmatig grote hoeveelheden as uit. De top van de vulkaan is daraom niet meer te
bezoeken. Turialba staat bekend als de plek bij uitstek voor het raften op de rivier Paqueres.
Erg rustig en mooi hotel is Guayabo Lodge, het ligt ook op de route van Cartago naar Siquires.
De Holland Hotels Costa Rica bevinden zich niet in deze toeristische plaatsen, soms wel in de buurt,
soms daar ver vandaan. Maar alle Holland Hotels Costa Rica hebben met elkaar gemeen dat in hun
directe omgeving zoveel moois is te zien van de natuur van Costa Rica dat de bezoekers zich zullen
verbazen over de diversiteit en de veelheid van al die overweldigende natuur.
Vulkanen: Nabij de vulkaan Arenal ligt Monte Terras. Vandaar uit heb je direct zicht op de vulkaan
en met de auto ben je in relatief korte tijd bij de vulkaan zelf. Toch ligt dit hotel absoluut niet in een
toeristisch gebied. En vandaar uit kun je nog veel meer interessante trips maken naar bijvoorbeeld de
"blauwe rivier".
Aroma de Campo ligt nabij de vulkaan Rincon de La Vieja. Overal zijn vulkanische activiteiten waar
te nemen: bubbelende kokende modder, zwavelmeertjes en zomaar gaten in de grond waar vuur uit
komt. Het Holland Hotel Guayabo Lodge aan de voet van de vulkaan Turrialba laat je genieten van
een spectaculair uitzicht op de rokende vulkaan Turrialba. Wauw!
Ook vanuit het hotel Bougainvillea of Dos Palmas, waar je de rondreis start, vlak bij het vliegveld, kun
je een trip ondernemen naar de vulkaan Poas, waar je aan de rand van de krater staat en beneden je
het kratermeer helblauw zit liggen.
Stranden: De bezoeker aan de Holland Hotels Costa Rica kan een ruime keuze maken uit hotels
die nabij de stranden van de Caribische Zee of de Pacific Oceaan liggen. Tree House Lodge of El
Arbol, aan de Caribische zijde liggen beide op zeer korte afstand van de stranden. Celaje Beach
Hotel, in het zuiden van het schiereiland Nicoya; Mar de Luz en Playa Bejuco in en nabij de badplaats
Jaco, Hotel El Mono Feliz en Villas Rio Mar aan de mooie zuidwest kust, waar de walvissen voor de
kust zwemmen, samen met hun kleinere soortgenoten, de dolfijnen, en dan nog verder zuidelijker
Rancho Burica op nog geen dertig meter van het verlaten strand omzoomd door palmbomen.
Natuurparken zijn overal in Costa Rica en er is dan ook geen Holland Hotel die niet in de omgeving
van een natuurpark ligt. De tuin van Heliconia Island is op zich al een prachtig natuurparkje met tal
van bloemen en planten, bomen, aapjes, toekans, uilen, en in de rivier soms een krokodil…
Het beroemde natuurpark Monteverde is vanuit Monte Terras te bezoeken. Of zie de beroemde
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quetzal vogels in de nevelwouden van San Gerardo de Dota, bij Dantica Lodge. De gids van het hotel
wijst je in alle vroegte de weg!
Het Holland Hotel Casa Botania bij de plaats San Vito, in het uiterste zuiden van Costa Rica waar je
warmwaterbaden kunt nemen, zomaar ergens midden in de natuur, zonder ook maar gestoord te
worden door andere toeristen, of bezoek er de grotten, goudkleurend in de lichtstraal van jouw
zaklantaarn, indianendorpjes, en veel natuur! Bijzonder de moeite waard en een van die gouden
plekjes in Costa Rica
Apart wil ik nog het Holland Hotel Fidelito Holiday Ranch noemen. Hier ben je op bezoek bij een
heuse ranch, met koeien en paarden en waar kinderen zelf mogen meehelpen de kalfjes te borstelen
of de koeien te melken. Maar op de ranch is ook een eigen natuurparkje waar de eigenaar je mee
naar toeneemt
En dan ’s avonds natuurlijk genieten van een heerlijk avondmaal. Dat is geen probleem. Een flink
aantal Holland Hotels hebben een eigen restaurant. En overal in Costa Rica kun je prima eten. Hetzij
in de lokale restaurants waar je voor betrekkelijk weinig geld een bord vol prima eten wordt
geserveerd, hetzij in de internationale keukens waar je de Italiaanse, Spaanse, Argentijnse, Franse
Thaise, of Indonesische gerechten kunt proeven.
Korte omschrijving van de Holland Hotels
1) Dos Palmas Airport
Op 3 minuten van het internationale vliegveld van San José. Gasten worden bij aankomst afgehaald
en bij vertrek weg gebracht naar het vliegveld.
2) Dos Palmas Country Inn, La Garita
Gezellig familiehotel op 10 minuten afstand van het vliegveld. Shuttle service van en naar het
vliegveld. Gelegen in een rustige omgeving. Hier kom je bij van je reis uit Europa met een koel drankje
aan de rand van het zwembad. Bezoek de vulkaan Poas of de musea in San José.
Hier staat je huurauto voor je klaar!
3) Guayabo Lodge, Turrialba
Mooi gelegen in de bergen onder de rook van de vulkaan Turrialba.
Bezoek het Guayabo monument (ruïnes oude indiaanse stad) of een interessante botanische tuin met
alle mogelijke planten- en boom-soorten. Goede mogelijkheden om te gaan raften. Het hotel beschikt
over een prima restaurant.
4) Tree House Lodge, Puerto Viejo
Bijzonder fraaie eco-huizen gebouwd van diverse vooral ecologische bouw materialen. Werkelijk iets
zeer bijzonders! Bezoek de mooie stranden of het natuurpark Manzanillo. Opvangcentrum voor
leguanen. Surfen.
5) El Arbol, Manzanillo
Compleet huis midden in de jungle waar de apen voor je ogen rondzwaaien in de bomen en de
miereneter je aanstaart als je in de jacuzzi nog verder zit te ontspannen na een zorgeloze dag.
Bezoek aan stranden, natuurpark, opvangcentrum voor wilde dieren, surfen.
6) Casa Botania, San Vito
Gezellige plek met een prachtig uitzicht over de vallei en de beroemde Wilson Botanical Garden.
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Bezoek de warmwaterbaden zomaar ergens midden in de natuur, of ga op zoek aar quetzals, bezoek
de grotten, Er is een restaurant met uitstekende bourgondische Belgische keuken.
7) Rancho Burica, Punta Banco
Daar waar de weg ophoudt ligt dit eenvoudige hotel, pal aan het strand. Ideale plek voor surf
liefhebbers. Een plek om alles te vergeten en helemaal op adem te komen.
8) Hotel Bougainvillea
Op 20 minuten rijden met de shuttlebus vanaf het internationale vliegveld bij San José ligt deze oase
van rust en luxe. Comfortabele kamers met ’s avonds een fantastisch uitzicht over de duizenden
lichtjes van de stad Heredia, overdag wandelend door de eindeloze weelderige tropische tuinen, een
duik nemen in het zwembad of genieten van de vurrukkelijke maaltijden in het restaurant. In de directe
omgeving zijn vele leuke uitstapjes te maken naar o.a. vulkanen of koffieplantages.
9) Hotel El Mono Feliz, Ojochal
Gelegen in een prachtige tropische tuin op 10 minuten van tropische strandjes.
Uitstekende plek voor het ondernemen van talloze uitstapjes, zoals het spotten van walvissen, zeeschildpadden en dolfijnen, het bezoeken van de mangroven met daarin krokodillen en aapjes of
afkoelen onder een waterval in de bergen. Een heerlijke plek met veel goede restaurantjes in Ojochal.
10) Dantica Lodge, San Gerardo de Dota
Hoog in de bergen gelegen lodge met schitterend uitzicht over de vallei. De nevelwouden waarin deze
lodge is gelegen herbergen de beroemde quetzal. Voor het diner een heerlijke zalmforel en dan onder
dikke donzen dekens, want ’s nachts is het er koud! Uitstekend alternatief voor Monteverde als u niet
van drukke toeristische plaatsen houdt.
11) Playa Bejuco, tussen Jacó en Quepos
Dit pal aan het strand gelegen hotel is een waar oord van rust. Een heerlijk zwembad nodigt je uit om
heerlijk uit te rusten van alle beslommeringen. Voor het hotel staat een boom waar ara’s regelmatig
bivakkeren. Op slechts een uurtje afstand rijden van het beroemde natuurpark Manuel Antonio. Hotel
heeft een uitstekend restaurant.
12) Mar de Luz, Jacó
Dit hotel is gelegen in de badplaats Jacó waar het gezellig druk is, met allemaal winkeltjes en
restaurants, maar ook op 5 minuten van het strand. Het hotel zelf is een oase van rust met een fijn
zwembad. Onderneem leuke uitstapjes zoals een tocht over de krokodillenrivier Tarcoles. Ideale plek
voor surfers.
13) Monte Terras, Tronadora
Gelegen in een rustige omgeving met een fantastisch uitzicht over het meer van Arenal en uitzicht op
de vulkaan Arenal. Van hier uit zijn trips te ondernemen naar de vulkaan Arenal, de prachtige
helblauwe rivier Savegre of een bezoek aan het beroemde natuurpark Monteverde.
14) Heliconia Island, Puerto Viejo de Sarapiqui
Dit hotel is bekend om zijn tropische tuin, waar allerlei soorten heliconia’s maar ook andere planten
boomsoorten groeien. In die tuin zijn talloze vogelsoorten waar te nemen, zoals toekans en grote
uilen, maar ook aapjes. Er zijn genoeg mogelijkheden voor tripjes naar natuurparken en een prachtige
waterval. Ook is een dagtocht naar Tortuguero mogelijk.
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15) Aroma de Campo, Rincon de la Vieja
Gelegen in de onmiddellijke nabijheid van de vulkaan Rincon de la Vieja en doet de bezoekers
verbazen over de vulkanische activiteiten die er zijn waar te nemen: borrelende hete modderpoelen,
meertjes die stinken naar zwavel, holen in de grond waar je de vulkaan ondergronds hoort grommen.
Voor de echte wandelaars is het mogelijke om met een gids een wandeling te maken naar de krater
van de vulkaan zelf.
16) Fidelito Holiday Ranch, Tambor
Een bijzondere plek, want hier ben je op bezoek op een Ranch. In de weilanden lopen koeien die door
de eigenaar en zijn vaqueros (cowboys) dagelijks worden opgehaald om te worden gemolken. Voor
kinderen een ware happening als ze mogen helpen bij het melken van de koeien of de kalfjes mogen
borstelen. Op het grondgebied is ook een deel nog jungle waar je een wandeling doorheen kunt
maken. Maar ook een heerlijk oord voor mensen die rust zoeken.
17) Villas Rio Mar, Dominical
Een leuke plek aan de rivier Barú, op nog geen 5 minuten van het strand. Het hotel is gelegen in een
prachtige tuin. Er is een uitstekend restaurant, er zijn tennisbanen, een speeltuin, een prachtig
zwembad en 's avonds kunt u aan de bar een drankje gaan halen. En als u het natuurpark Manuel
Antonio wilt bezoeken, dan bent u daar in een half uurtje!
18) Celaje Beach Hotel, Cabuya
Pal aan het rotsstrand met een heerlijk groot zwembad en een uitstekend restaurant is dit een plek om
niet over te slaan tijdens je rondreis door Costa Rica. Gezellige bungalowtjes kijken uit over de Grote
Oceaan. Maak een dagtrip naar het Schildpaddeneiland of bezoek het natuurpark Cabo Blanco.

Handige adressen:
1ste hotel bij aankomst:
-

Hotel Bougainvillea:
www.hb.co.cr,
reserveren: KLIK HIER
Dos Palmas Airport : www.dospalmascr.com, reserveren: info@dospalmascr.com
Dos Palmas La Garita : www.dospalmascr.com, reserveren: info@dospalmascr.com

Autohuur: autohurencostarica.nl
Rondreis boeken bij de Holland Hotels.
Holland Hotels Costa Rica: http://www.hollandhotelscr.com/
KAART VAN COSTA RICA
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