AANBIEDING
NATUUR EN RELAX COSTA RICA 23 dagen
Je stapt in San José uit het vliegtuig en daar staan we je op te wachten om je naar het hotel te
brengen. Na een goede nachtrust en een tropisch ontbijt staat bij het hotel jouw huurauto klaar
om direct te kunnen beginnen aan deze avontuurlijke rondreis door Costa Rica.
Dag van aankomst: Kies voor Dos Palmas Country Inn of kies voor Villa Margarita.
Beide hotels liggen op een kwartiertje rijden van het vliegveld en beschikken over een zwembad waar
je na aankomst nog snel even in kunt afkoelen.
Dag 2 en 3: Heliconia Island
Heliconia Island: de naam zegt het al, gelegen op een eiland tussen twee rivieren. De prachtige tuin
met heliconia’s en andere tropische planten is beroemd. In de tuin zijn veel vogels en apen te zien.
Verder kunt u ananas- en bananenplantages bezoeken, een tochtje op de rivier maken of een kijkje
nemen in het biologisch centrum Selva Verde.
Dag 4, 5, 6: Monte Terras
In de provincie Guanacaste overnacht u in een vrolijke cabina van Monte Terras. Hiervandaan is de
Arenal vulkaan goed zichtbaar. Je kunt wandelen aan de voet van deze vulkaan, je oopt zelfs over
lavarotsen die in 1992 naar beneden zijn gekomen. Ook kunt u vanaf hier naar het Monteverde
nevelwoud of nationaal park Rio Celeste. De B&B beschikt over een prachtig zwembad.
dag 7, 8, 9: Aroma de Campo
In het noorden van Costa Rica ligt Aroma de Campo waar u in een kleurrijke kamer logeert. Dé
attractie van dit leuke hotel is de vulkaan Rincón de la Vieja. Er zijn diverse wandelingen mogelijk,
langs watervallen, bubbelende kokendhete modderpoelen en zwaveldampen. Onderweg ziet u
verschillende soorten bomen en orchideeën en de apen die in de bomen rondspringen.
dag 10, 11, 12: Fidelito Ranch
Op het schiereiland Nicoya vindt u de in hacienda-stijl gebouwde Fidelito Ranch & Lodge. Deze Ranch
ligt in het met jungle bedekte heuvelgebied van Tambor. Een rondleiding over de Ranch is inbegrepen.
Je kunt er paardrijden, fietsen, wandelen of het strand bezoeken.
dag 13, 14,15: La Cacatua Lodge of Jardin de los Monos
Aan de Costa Ballena (Walvis Kust) liggen beide hotels. La Cacatua Lodge, in de heuvels aan een
meertje op 10 minuten van het strand van Uvita en Jardin de Los Monos in een klein dorpje op 3
minuten van het strand. In deze prachtige streek is veel te zien en te doen: ongerepte palmenstranden,
mangroven, walvissen en dolfijnen etc. Ook kunt je kiezen voor een tocht naar het beroemde
natuurpark Corcovado of Manuel Antonio
dag 16, 17, 18:Casa Botania OF Rancho Burica
Casa Botania ligt in de bergen, naast de grootste botanische tuinen van Centraal Amerika ‘Wilson
Botanical Gardens’ en in de buurt van natuurlijke hotsprings, indianendorpjes of op zoek naar vogels
met gids-vogelaar Pepe. Rancho Burica aan het einde van de weg. Als je vooral rust, zand en de zee
zoekt, dan is deze afgelegen jungle buitenpost net iets voor jou. En 's avonds is het gezellig met z'n
allen eten rondom een grote gedekte tafel. De zonsondergangen hier vergeet je nooit weer!
dag 19, 20: Dantica Lodge
Deze Lodge is gelegen in de nevelwouden. je kunt er een bezoek brengen aan het natuurpark Los
Quetzales en Tapanti of een wandeling maken (evt. met gids) door het 9 hectare grote privé
natuurgebied, waar u de beroemde quetzal vogel kunt zien.
dag 21: Dos Palmas Country Inn OF Villa Margarita
Aan het einde de rondreis keer je weer terug. Ook nu weer de keuze uit een van onze twee
comfortabele en gezellige hotels op een kwartiertje van het vliegveld. Hier lever je ook de huurauto
weer in.
dag 22: vertrek San Jose. Natuurlijk brengen we je naar het vliegveld
dag 23: weer thuis
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AANBIEDING
NATUUR IN LUXE COSTA RICA 20 dagen
Bij aankost halen wij jou op van het vliegveld en brengen je naar het comfortabele en luxe
hotel Bougainvillea. De volgende morgen staat een busje je op te wachten om je mee te
nemen naar je volgende bestemming: Tortuguero!
Dag van aankomst: Hotel Bougainvillea, bekend om zijn bijzondere tropische tuin waar van bijna
alle bloeiende planten van Costa Rica een exemplaar een plekje heeft gekregen.
dag 2, 3: Mawamba Lodge
Eerst met een bus en daarna overstappen in de boot om dan varend door het oerwoud in Tortuguero
aan te komen. Dit dorpje is gelegen in een natuurpark en pal aan het strand waar de schildpadden aan
land kruipen om er hun eieren te leggen. Op de terugweg staat jouw huurauto klaar om je verdere reis
te vervolgen.
dag 4, 5, 6: El Arbol of Treehouse Lodge of Geckoes Lodge
El Arbol bied je een bijzondere plek midden in de jungle waar de aapjes voor je veranda voorbij komen,
Treehouse Lodge staat in de lijst van de 50 meest bijzondere boomhuizen ter wereld en Geckoes
Lodge stelt je een bungalow ter beschikking met privé zwembadje. Bezoek het Jaguar Centrum waar
baby -luiaard en –aapjes die wees zijn geworden , worden opgevangen en grootgebracht.
dag 7, 8, 9: Guayabo Lodge
Bergen en ongerepte natuur omringen Guayabo Lodge. Vanaf je balkon zie je op veilige afstand de
vulkaan Turrialba rook en as uitblazen. Je kunt in de omgeving wandelingen maken, de ruïnes van de
oude indianenstad Guayabo bezichtigen en ’s avonds genieten van een heerlijk diner.
dag 10, 11: Dantica Lodge
Deze Lodge is gelegen in de nevelwouden van San Gerardo de Dota. Vandaar kun je een bezoek
brengen aan het natuurpark Los Quetzales en Tapanti of een wandeling maken (evt. met gids) door het
9 hectare grote privé natuurgebied, waar je de beroemde quetzal vogel kunt zien.
dag 12, 13, 14: Villas Rio Mar of Uvita Bali Bosque
Villas Rio Mar biedt bungalows aan midden in de natuur, zwembaden en een goed restaurant. Bij Uvita
Bali Bosque slaap je in een luxe bungalow in Balinese stijl midden in de jungle boven in de heuvels van
Uvita. In deze prachtige streek is veel te zien en te doen: ongerepte palmenstranden, mangroven,
walvissen en dolfijnen. Ook kunt je kiezen voor een tocht naar het beroemde natuurpark Corcovado of
Manuel Antonio.
dag 15, 16, 17: Mar de Luz of Playa Bejuco
Mar de Luz ligt in de toeristische plaats Jaco met allemaal gezellige winkeltjes en restaurantjes, op 5
minuten lopen van het strand. Playa Bejuco ligt bij het strand in een rustige omgeving. Het hotel biedt
luxe kamers, een zwembad en een goed restaurant. Vanuit de hotels kun je een bezoek brengen aan
het bekende Park Manuel Antonio of een boottocht over een krokodillenrivier maken. Er vliegen volop
papegaaien in de bossen van het Nationale Park Carara.
dag 18: Hotel Bougainvillea
De rondreis eindigt weer bij Hotel Bougainvillea, waar je nog gebruik kunt maken van de tennisbanen,
het zwembad, een wandeling door de tropische tuin of gezellig een drankje gaat drinken in de bar.Hier
lever de huurauto weer in.
dag 19: vertrek San Jose. Natuurlijk brengen we je naar het vliegveld.
dag 20: weer thuis.
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