Costa Rica

Pura Vida betekent letterlijk ‘puur leven’. Met deze populaire
uitdrukking leggen de Costa Ricanen nog meer nadruk op
wat ze zo goed kunnen: genieten! Toen Colombus het land
‘ontdekte’, trof hij er indianen aan, getooid met prachtige juwelen
en edelsmeedwerk. Daardoor vermoedde hij dat het land een
onvoorstelbare rijkdom in zich droeg. En ja, Costa Rica (of ‘Rijke
Kust’) is nog altijd een gepaste naam voor dit prachtige land.
Al is het op een andere manier dan Colombus bedoelde. De ware
schat van Costa Rica is haar natuurlijke rijkdom. Dit tropische
land gelegen in een vredige oase vol natuurpracht is langs twee
flanken afgebakend door mooie stranden. Het sluit in volstrekt
groene harmonie aan bij haar buurlanden. Al wie houdt van
avontuur, natuurexploratie en vogelobservatie krijgt een waar
paradijs voor de voeten, gezegend met een grote variatie aan
fauna en flora. Het aanschouwen van de zonsondergang en de
gloed van een vulkaan bij nacht laat vele harten sneller slaan.
En de Costa Ricanen? Die passen als gegoten in dit paradijs.
Hun vriendelijke, altijd lachende gezicht straalt onmiskenbaar
hun vrijheid uit. Vredig bevolken ze dit mooie land en vormen ze
een prachtig samenspel met de natuur.

 ± 51.000 km2
(1,7 x België)

 ± 4.857.000

 Colones
(1 EUR = 675 CRC)

 Spaans
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Pura Vida

Woman with a towel on her head
after the shower standing and
watching sunset.
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Tips & trics
• Ideaal reisseizoen: bijna het hele jaar. Costa Rica is een groen land. Er is dus altijd kans op regen.
• Diensten: je kan zowel individueel, in groep als in private diensten reizen. Volgens ons is een
huurwagen de beste manier om rond te reizen. Costa Rica is net de bestemming waar je niet op
voorhand plant, maar lekker doet waar je die dag zin in hebt. Pura vida!
• Hotels: vanaf 80 à 100 euro per kamer per nacht tot meer dan 500 euro per kamer per nacht.
Er is een ruim aanbod met vooral charmehotels. Er zijn grotere ketens aanwezig, maar met
uitzondering in de hoofdstad San José, kiezen wij voor de Costa Ricaanse charme.
• Ideale reiziger: Voor wie houdt van natuur, soft-adventure en strand. Dit is ook de ideale
bestemming voor wie graag in vrijheid reist: van de individuele reiziger over families (ook met
jonge kinderen) tot vips.
• Hotels, foto’s, het weer of de plaatselijke tijd bekijken? Of krijg je graag een idee van de
programma’s, minitrips en prijzen? Ga naar www.cosmic.travel
Op de volgende pagina’s vind je alvast voorbeeldreizen ter inspiratie.

Klimaat
In het tropische Costa Rica worden de seizoenen niet gekenmerkt door temperatuurverschillen
maar door regenval. Costa Rica is een vochtig land. De winter is regenachtig, de zomer erg zonnig
en droger. Het regenseizoen loopt van mei tot en met november, met de meeste nattigheid in
september en oktober, vooral aan de westkust tot in het zuiden. Sommige lodges daar zijn dan
gesloten. Het droge seizoen loopt van december tot en met april. Maar ook in het droge seizoen
kan er regen vallen. En het regenseizoen telt ook droge dagen. Hoe dan ook, het regent normaal
niet langdurig en zeker geen volledige dag! Vooral de Caribische kust is vochtig. Daar is het naast
de droge periode ook in september en oktober erg zonnig en droger, vooral in Cahuita en Puerto
Viejo. Langs het noordelijke deel van de Stille Oceaan is het droger, terwijl streken als Arenal,
Corcovado en Quepos vochtiger zijn.

Streken
Het klopt niet helemaal, maar als je op je kaart een horizontale
lijn zou trekken door San José, is alles wat ten noorden ligt het
meer toeristische deel van Costa Rica. Wat eronder ligt is
minder toeristisch. Dat betekent dat je in het noordelijke deel
een ruimer hotelaanbod vindt, meer excursies en betere
infrastructuur. Het zuidelijke deel is dan weer een stuk
ongerepter.
San José is ideaal als verblijfsplaats voor als je graag op 1
locatie blijft. Van hier kan je makkelijk heel wat bestemmingen
aandoen: Poas-vulkaan, Irazu, Turrialba, Aerial Tram … En ook
aansluiten op een meerdaagse tour naar Tortuguero (van juli
tot oktober bekend als nestplaats van de groene zeeschildpad)
of rafting lodge aan de Pacuare-rivier is van hier goed te doen.
Iets verder weg, maar evenzeer een aanrader is een verblijf in
de regio van San Ramon of Bajos del Toro.
De noordelijke route omvat:
- Sarapiqui met het biologische station La Selva, waar
wetenschappers van over de hele wereld de rijke plaatselijke
natuur bestuderen.
- La Fortuna, het stadje aan de Arenal-vulkaan. Die is nu
slapende, maar domineert nog altijd heel de omgeving.
- Rincon de la Vieja (niet standaard in onze programma’s want
nogal toeristisch, maar plaatsen we wel vaak bij familiereizen).
- De streek van Tenorio, Rio Celeste en de Miravalles
Volcanoes.
- De nevelwouden in de noordelijke route in Monteverde
(zuidelijk: Savegre).
- Het Carara National Park, precies op de scheidingslijn tussen
de Amazonische en de Midden-Amerikaanse ecosystemen.
En dus een plek waar beide in elkaar overvloeien.

 29 USD internat. vlucht

 18kg

 3-7 USD in groep
5-10 USD in privaat

De zuidelijke route omvat:
- Turrialba Valley: het centrum van een rijke agrarische regio
en dé locatie voor als je geïnteresseerd bent in natuur en
rafting, zelfs een beetje archeologie.
- Savegre Valley: hoe meer je naar het zuiden rijdt, hoe mooier
(in onze ogen).
- Ook Uvita en Dominical zijn met de huurwagen bereikbaar.
Het zijn ideale uitvalsbasissen voor het Ballena Marina
National Park (broedplaats van bultrugwalvissen:
juli - oktober), maar ook voor het Corvocado National Park
en het eiland Cano. Uiteraard is een verblijf nabij Corcovado
(Drake Bay) nog indrukwekkender, maar helaas ook duurder.
- Aan de andere kant van de peninsula heb je Puerto Jimenez
en lodges rondom, of aan de andere kant van de baai het
Piedras Blancas National Park. In deze streek kan je gerust
een 10-tal dagen vullen!
De kust is nooit ver weg in Costa Rica. En er is keuze in
overvloed. Die keuze wordt vaak gemaakt bij de zoektocht
naar het ideale hotel in combinatie met eventuele activiteiten.
Een buitenbeentje is de Zuid-Caribische kust, ideaal om een
ander Costa Rica te zien en te voelen, met excursies en strand
dichtbij (droger in september - oktober). En hoewel Manuel
Antonio geen echte strandhotels (resorts) heeft, vind je hier de
mooiste stranden. In het noorden rondom onder meer
Tamarindo en Conchal, vind je het grootste aanbod en zijn er
grotere hotels. Verder weg in het zuiden van het schiereiland
Nicoya wisselen mooie wildere kustlijnen en charmante
vissersdorpen elkaar af (Santa Teresa, Mal Pais, Montezuma
en Tambor).
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Selfdrives

Costa Rica Verde
7 nachten
Dag 1 > Onthaal aan de luchthaven van San José en transfer naar het
hotel. Overnachting.
Dag 2 > Aflevering van de huurwagen aan het hotel en vertrek in de
richting van de Arenal-vulkaan. Onderweg mogelijks bezoek aan de
Poas-vulkaan. Het regenwoud dat deze vulkaan omringt, heeft een
heel eigen vegetatie die resistent is aan de extreem hoge pH-waarden
van de vulkaan. Wij raden je aan een bezoek te brengen aan de
warmwaterbronnen of aan het Arenal Volcano National Park. Naast de
indrukwekkende Arenal, ontdek je in het park ook een grote variëteit aan
orchideeën, bromelia’s en varens. Andere opties in de regio: bootexcursie
naar het Cano Negro Wildlife Refuge, het Arenal Rainforest Reserve, de
Sky Tram, de Arenal hanging bridges, het Ecocentro Danaus …
2 overnachtingen.
Dag 4 > Rit naar Monteverde. Wij raden je aan een begeleide wandeling te
maken in het Monteverde Cloud Forest reservaat. Hier vind je maar liefst
6 diverse ecosystemen terug. Andere opties in de regio: het herpetarium,
de kikkervijver, de hangende bruggen, de vlinder- en kolibrietuinen …
2 overnachtingen.
Dag 6 > Vertrek naar de regio Jaco of de stranden van Esterillos.
Wij raden aan het Carara National Park te bezoeken dat het grensgebied
vormt tussen het droge tropische woud in het noorden en het vochtige
tropische woud in het zuiden. Andere opties in de regio: het Manuel
Antonio National Park, de Aerial Tram, de Sky Way-tocht, tochten te
paard, de jungle river & de krokodillensafari … 2 overnachtingen.
Dag 8 > Terugreis naar San José waar je de wagen aan de luchthaven
inlevert.
Deze tour kan uiteraard verlengd worden, bv. na dag 1 met een minitrip
van 2 nachten naar Tortuguero, of uiteraard met een strandverlening.

Entre Pueblos y Volcanos
7 nachten
Dag 1 > San José
Dag 2-3 > Huurwagen. La Selva/Sarapiqui
Dag 4-5 > Huurwagen. Turrialba
Dag 6-7 > Huurwagen. Cerro de la Muerte/Savegre
Dag 8 > San José

Sur de Costa Rica
8 nachten
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Dag 1 > San José
Dag 2-3 > Huurwagen. Cerro de la Muerte/Savegre
Dag 4-5-6 > Huurwagen. Uvita/Dominical
Dag 7-8 > Huurwagen. Manuel Antonio
Dag 9 > San José

Inner Tubing on Rio Blanco, Hacienda Guachipelin,
Rincon de la Vieja National Park.

Of een combinatie van deze in 12, 13 of 16 nachten.
Op onze website vind je nog meer selfdrives.
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Arenal Volcano National Park.

Programma’s mogelijk in groep (uiteraard ook in selfdrive)

Multicolor

Vive el Caribe

15 nachten

12 nachten

Dag 1 > San José
Dag 2 > San José - Cahuita/Puerto Viejo
Dag 3-4 > Cahuita/Puerto Viejo
Dag 5 > Cahuita/Puerto Viejo - La Fortuna/Arenal
Dag 6-7 > La Fortuna/Arenal
Dag 8 > La Fortuna/Arenal - Tamarindo
Dag 9 > Tamarindo
Dag 10 > Tamarindo - Monteverde
Dag 11 > Monteverde
Dag 12 > Monteverde - Manuel Antonio
Dag 13-14 > Manuel Antonio
Dag 15 > Manuel Antonio - San José
Dag 16 > San José

Dag 1-2 > San José
Dag 3 > San José - La Fortuna/Arenal
Dag 4-5 > La Fortuna/Arenal
Dag 6 > La Fortuna/Arenal - Tortuguero
Dag 7 > Tortuguero
Dag 8 > Tortuguero - Pacuare Rafting
Dag 9 > Rafting Lodge
Dag 10 > Pacuare Rafting - Cahuita/Puerto Viejo
Dag 11-12 > Cahuita/Puerto Viejo
Dag 13 > Cahuita/Puerto Viejo - San José
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Unidentified tourists admire tapir
entering the forest in Corcovado.

Costa Rica Diferente

Expedicion Costarricense

16 nachten

16 nachten

Dag 1 > San José
Dag 2 > San José - Tortuguero
Dag 3 > Tortuguero
Dag 4 > Tortuguero - La Fortuna/Arenal
Dag 5-6 > La Fortuna/Arenal
Dag 7 > San José
Dag 8 > San José - Pacuare Rafting
Dag 9 > Rafting Lodge
Dag 10 > Pacuare Rafting - Cerro de la Muerte/Savegre
Dag 11 > Cerro de la Muerte/Savegre
Dag 12 > Cerro de la Muerte/Savegre - Golfito/Piedras Blancas NP
Dag 13 > Golfito/Piedras Blancas NP
Dag 14 > Golfito/Piedras Blancas NP - Manuel Antonio
Dag 15-16 > Manuel Antonio
Dag 17 > Manuel Antonio - San José

Dag 1 > San José
Dag 2 > San José - Cahuita/Puerto Viejo
Dag 3 > Cahuita/Puerto Viejo: Gandoca-Manzanillo reservaat
Dag 4 > Cahuita/Puerto Viejo - La Selva/Sarapiqui: Tirimbina reservaat
Dag 5 > La Selva/Sarapiqui - La Fortuna/Arenal: hangende bruggen
Dag 6 > La Fortuna/Arenal: Arenal Volcano NP
Dag 7 > La Fortuna/Arenal - Tenorio/Rio Celeste
Dag 8 > Tenorio/Rio Celeste: Tenorio Volcano & Rio Celeste NP
Dag 9 > Tenorio/Rio Celeste - La Ensenada National Wildlife Refuge
Dag 10 > La Ensenada National Wildlife Refuge
Dag 11 > La Ensenada National Wildlife Refuge - Uvita/Dominical
Dag 12 > Uvita/Dominical: Corcovado NP
Dag 13 > Uvita/Dominical
Dag 14 > Uvita/Dominical - Golfito (Piedras Blancas NP)
Dag 15 > Golfito (Piedras Blancas NP)
Dag 16 > Golfito - San José
Dag 17 > San José
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Op onze website staan extra programma’s en streken die je aan je trip kan toevoegen.
Aparte minitrips zijn hierdoor minder toepasselijk op deze bestemming, maar toch.
In de meeste programma’s vind je Tortuguero niet terug. Het is vast een bezoekje waard,
maar dat geldt voor meer plaatsen in Costa Rica. Kies er voor in het nestseizoen van de
schildpadden (juli tot september), we passen het makkelijk in. De locatie is per wagen niet
bereikbaar, dus wordt de trip vooral in groep georganiseerd (privaat is mogelijk maar duur).
Je mag naar Tortuguero maar een beperkt aantal kilo’s bagage meenemen. Maar niet
getreurd! Als je met een huurwagen reist, zorgen wij ervoor, dat die bij je terugkomst
klaarstaat met de rest van je bagage!
Een rafting lodge is zeker een aanrader. Door de afgelegen ligging midden in de tropische jungle,
loont niet enkel het raften maar ook het verblijf de moeite. Deze trip is georganiseerd in groep
(niet bereikbaar met de huurwagen).
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Meer lodges vind je in het zuiden, nog verder weg van het toerisme, en daarom met een hoger
prijskaartje. Al ietwat meer bekend zijn de lodges nabij Drake Bay: de ideale uitvalsbasis voor
verkenningen in het Corcovado National Park en het eiland Cano. Ook deze lodges zijn niet
bereikbaar met de wagen. Zoals reeds bij de streken aangehaald: aan de andere kant van de
peninsula heb je Puerto Jimenez en lodges rondom. Of aan de andere kant van de baai kan je
terecht in het Piedras Blancas National Park. Hoewel de meeste van deze lodges wel bereikbaar zijn per wagen, kan je in deze streek minder zelf doen met een huurwagen.
En ten slotte een evidente : ook een strandverlenging is mogelijk in Costa Rica . Vaak
zijn die niet in onze programma’s opgenomen omdat de keuze hierin heel uitgebreid is en
samenvalt met de zoektocht naar het ideale hotel gecombineerd met eventuele activiteiten.

Scan mij voor meer info: Costa Rica

Aerial of Cano Island National Park,
an Island in Pacific Ocean.

