15 daagse

Inspiratiereis
Costa Rica
Waar u naar toe gaat, zijn wij geweest …

Sapa Pana Travel is gespecialiseerd in individuele maatwerkreizen. Een reis wordt volledig op uw wensen afgestemd, u reist
individueel en alles hebben we tot in detail voor u verzorgd. Deze reis is slechts een voorbeeld van wat we kunnen organiseren
voor u, of wel we kunnen een reisvoorstel, net zolang aanpassen tot het geheel naar úw wens is!
Neemt u contact met ons op voor aanvullende informatie:
073 -6106204 of info@sapapanatravel.nl

De naam Sapa Pana Travel is in 2003 door ons
met zorg gekozen. De woorden 'Sapa' en 'Pana'
zijn ontleend aan het 'Quechua', een inheemse
taal nog altijd wordt gesproken in delen van
Peru, Ecuador, Bolivia, Chili, Colombia en
Argentinië. In het Quechua betekenen deze
woorden: 'Uw Unieke Reis'.

Deze mooie reis neemt u mee naar een aantal bijzondere regio’s van het boeiende en veelzijdige land Costa Rica. Uw reis start in
de, met groene heuvels omgeven, plaats Alajuela, net buiten de hoofdstad San José. Hier maakt u voor het eerst kennis met de
diverse natuur van Costa Rica tijdens een bezoek aan de La Paz watervaltuinen. Vervolgens reist u door naar Tortuguero, aan de
oostkust van het land. Hier leert u meer over de lokale bevolking en de kokosnoot, een belangrijk economisch en cultureel
product. U verkent het Tortuguero nationale park over de rivieren die tevens de thuisbasis zijn voor de vele indrukwekkende
diersoorten, zoals lamantijnen, kaaimannen en krokodillen. Vervolgens reist u verder naar Arenal, beroemd om de gelijknamige
Arenal vulkaan. U maakt kennis met het omliggende natuurgebied door een wandeling te maken over de handbruggen. Hierna
wordt u meegenomen naar Guanacaste. Deze regio werd in 1989 uitgeroepen tot nationaal park. Hier ervaart u het landschap
wel op een heel speciale manier, hangend aan een zip line zweeft u door de kloven van de Rio Blanco canyon. U eindigt Uw
Unieke Reis aan de Pacifische kust waar u geniet van een prachtig wit zandstrand en een bezoek brengt aan het Manuel Antonio
nationaal park.
Dag 1: Amsterdam – San José – Alajuela
Uw bijzondere reis door Costa Rica gaat vandaag van start. U vertrekt per intercontinentale vlucht van Amsterdam naar San
José. Eenmaal aangekomen op het vliegveld wordt u welkom geheten door een van onze medewerkers ter plaatse en naar uw
accommodatie in Alajuela gebracht. Alajuela ligt een kleine 20 minuten rijden van het vliegveld vandaan. U verblijft in de
groene heuvels in één van de villa’s van Xandari Resort & Spa, gelegen op een koffie- en fruitplantage. De villa’s, ontworpen
met oog voor detail, zijn prachtig ingericht met lokale kunst en liggen verspreidt in de schitterende tuinen. Over natuurlijke
paadjes tussen de koffie en het fruit wandelt u zo naar vijf prachtige watervallen.
(overnachting: Xandari Resort & Spa | logies & ontbijt)

Dag 2: Alajuela
Na uw ontbijt wordt u opgehaald voor een bezoek aan de La Paz waterval tuinen. Dit is een prachtig ecologisch reservaat waar
vijf watervallen te zien zijn die zich met luid geraas in de beboste ravijnen van de vulkaan Poas storten. Bovendien huisvest het
reservaat meer dan 100 diersoorten en heeft u gedurende de gehele dag de mogelijkheid om de kolibrie- en vlindertuin,
reptielen zoo, vogelhuis en een verblijf voor exotische kikkers te bezoeken. Aan het eind van de dag wordt u weer naar uw
hotel gebracht.
(overnachting: Xandari Resort & Spa | logies & ontbijt)
Dag 3: Alajuela - Tortuguero
Vandaag verlaat u Alajuela en reist u naar de oostkust van Costa Rica. Hier wordt u naar uw accommodatie gebracht die enkel
per boot of via de lucht te bereiken is. Geniet van een heerlijke lunch en kom even tot rust. In de middag wordt u
meegenomen voor een indrukwekkende culturele en culinaire ervaring. Deze middag staat namelijk volledig in het teken van
de kokosnoot, die ontzettend belangrijk is voor de lokale bevolking. U leert meer over de historie en het economische belang
van deze vrucht. Vervolgens leert u zelf hoe u een kokosnoot pelt, de melk scheidt en hoe u kokosnoot olie maakt. Met een
beetje geluk neemt u zelfs enkele geheimen uit de heerlijke Caribische keuken mee naar huis. In de avond wordt u terug
gebracht naar uw accommodatie waar u kunt genieten van een heerlijk diner op het terras van het restaurant.
(overnachting: Tortuga Lodge | Volpension)
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Dag 4: Tortuguero
Gebruik de ochtend om lekker te ontspannen en te genieten van de prachtige omgeving waar u zich in bevindt. In de middag
staat er een boottocht (ca. 2 uur) gepland door de rivieren van het Tortuguero nationaal park. Omdat er op Tortuguero geen
wegen zijn, is een boottocht een uitstekende manier om de biodiversiteit van dit natuurpark te ontdekken. De rivieren zijn o.a.
een thuisbasis voor lamantijnen, kaaimannen en krokodillen. In het woud leven o.a. jaguars, luiaards en diverse soorten apen.
Er zijn ook Basiliskhagedissen en giftige kikkers, maar liefst 375 soorten vogels, met inbegrip van ijsvogels, toekans, blauwe
reigers en papegaaien. Het nationaal park heeft vanzelfsprekend ook een zeer rijke flora; circa 400 soorten bomen en
ongeveer 2.200 soorten van andere planten. Niet voor niets is dit park één van de drie meest bezochte parken in Costa Rica.
Na afloop wordt u teruggebracht naar uw hotel.
(overnachting: Tortuga Lodge | Volpension)
Dag 5: Tortuguero
Vandaag staat er een vrije dag gepland. Bezoek het kleine stadje Tortuguero en het kleine, maar zeer interessante,
schildpaddenmuseum. Of dwaal door de tuinen van de lodge waar u ongetwijfeld een grote verscheidenheid aan dierenleven
zult spotten.
(overnachting: Tortuga Lodge | Volpension)

Dag 6: Tortuguero – Arenal
Geniet tijdens het ontbijt nog een keer van de prachtige omgeving van de Tortuga Lodge en maak u klaar voor vertrek. U wordt
opgehaald om uw reis te vervolgen naar Arenal. Hier verblijft u in het Lost Iguana Resort. Dit sfeervolle complex is prachtig
gelegen in het tropisch regenwoud en biedt vanuit iedere kamer uitzicht op de Arenal vulkaan.
(overnachting: Lost Iguana Resort | Logies & ontbijt)
Dag 7: Arenal
Neem een goed ontbijt, want vandaag staat er een actieve en zeer indrukwekkende dag op het programma. Onder begeleiding
van Engelssprekende privé gids wordt u meegenomen naar het natuurpark. Bij aankomst wordt u door uw gids over een 3
kilometer lang pad van hangende bruggen meegenomen door het adembenemende natuurpark. Onderweg vertelt hij u meer
over de geschiedenis van deze regio en het rijke dierenleven. U bezoekt tevens de 60 meter hoge waterval La Fortuna waar u
een korte duik kunt nemen in de poel. Na de lunch neemt uw gids u mee naar het beroemde nationale park van de Arenal
vulkaan. Ontdek het park door middel van een korte wandeling van ongeveer 45 minuten over onverharde paden en lava
velden. Ondertussen leert u meer over de vulkanen, de geografie van Costa Rica en over de historie van de Arenal vulkaan. Aan
het eind van de wandeling heeft u een geweldig uitzicht over het prachtige Arenal meer. Tot slot maakt u een stop bij de
Tabacón Grand Spa. Na deze actieve dag kunt u namelijk wel wat ontspanning gebruiken. Kom tot rust in de
warmwaterbronnen en sluit u dag af met een diner in het internationale restaurant.
(overnachting: Lost Iguana Resort | Logies & ontbijt)
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Dag 8: Arenal
Vandaag is vrij gepland en kunt u op eigen gelegenheid de diverse omgeving van Arenal verkennen. De 1633 m hoge Arenal
vulkaan met zijn bijna volmaakte kegelvorm rijst majestueus uit boven de weiden en bossen aan de oostzijde van de Laguna de
Arenal. Het geregelde gerommel, de uitbarstingen en het vuurspuwen trekken overdag en 's avonds veel bekijks. De top gaat
vaak schuil achter de wolken, maar de omlaag schuivende lavastromen, de door de lucht schietende gloeiende stenen en het
bulderen van de Arenal vormen een onvergetelijk spektakel. De flanken van de vulkaan zijn uitgeroepen tot nationaal park
maar de lichtshows zijn 's avonds ook buiten het park te zien. Probeer de vulkaan, die sinds 1968 voortdurend actief is vooral
niet te beklimmen, iedere afname van vulkanische activiteit is schijn.
(overnachting: Lost Iguana Resort | Logies & ontbijt)
Dag 9: Arenal – Guanacaste
Vandaag wordt u opgehaald en per tranfser naar het plaatsje Bagaces, in de regio Guanacaste, gebracht. In 1989 werd een
gebied van 32.000 ha in het noorden van Guanacaste uitgeroepen tot nationaal park. Het strekt zich uit van de vlakte 200
meter boven de zeespiegel, tot het 1500 meter hoger gelegen vulkanische gebergte van Guanacaste en vormt samen met het
aangrenzende park Santa Rosa een essentiële trekroute voor dieren. Bovendien liggen hier enkele beschermde stukken
tropisch droog woud. Er is een grote verscheidenheid aan landschappen, maar de beste uitkijkpunten, op Cerro Cacao en
Vulkaan Orosi zijn erg slecht bereikbaar. Wetenschappers zijn nog steeds bezig met het identificeren van de ruim 3000
plantensoorten, zo'n 300 vogelsoorten en 5000 insecten, en niet te vergeten de apen, pecari's, tapirs en jaguars. U verblijft in
het geweldige ontspannen toevluchtsoord Rio Perdido Hotel & Thermal River. Hier heeft u de mogelijkheid om de natuur op
de fiets te ontdekken of simpelweg tot rust te komen op uw eigen balkon. Bovendien is er een full service spa aanwezig met
een ruime keuze uit gezond- en schoonheidsbehandelingen.
(overnachting: Rio Perdido Hotel & Thermal River | Logies & ontbijt)

Dag 10: Guanacaste
Vandaag wordt u bij uw hotel opgehaald en wordt u in een internationaal gezelschap meegenomen naar de Rio Blanco Canyon
waar u aan een actief avontuur zult deelnemen. Via een uitdagende route die u onder begeleiding aflegt ervaart u de
omgeving op een heel speciale manier. U gaat ziplinen waarbij u aan een kabel, natuurlijk goed gezekerd, van platform naar
platform suist. Ook heeft de route een slingerkabel en daalt u via de stenen wanden naar beneden. Tussendoor heeft u de
mogelijkheid om af te koelen in de kristal heldere beekjes en heeft u aan het einde toegang tot heerlijke warmwaterbronnen.
Aan het eind van de middag wordt u weer terug naar uw hotel gebracht.
(overnachting: Rio Perdido Hotel & Thermal River | Logies & ontbijt)
Dag 11: Guanacaste – Esterillos
Vandaag vervolgt u uw reis naar Esterillos aan de Pacifische kust in de buurt van het Manuel Antonio Nationaal park. Uw
accommodatie is gelegen aan het eindeloze strand Playa Esterillos. De glinsterende oceaan en al het groen waar het hotel
door omgeven is, zorgen voor prachtige plaatjes.
(overnachting: Alma del Pacifico | Logies & ontbijt)
Dag 12: Esterillos
Deze dag is vrij gepland. En wat kunt u dan beter doen dan genieten van het prachtige witte lange zandstrand waaraan de
accommodatie gelegen is? Kunt u niet de hele dag stil zitten? Dan kunt u er altijd voor kiezen om een surfplank te huren of
enkele lessen te nemen. Ook biedt de accommodatie diverse activiteiten, zoals paardrijden, waar u tegen een meerprijs aan
deel kunt nemen.
(overnachting: Alma del Pacifico | Logies & ontbijt)
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Dag 13: Esterillos
Vandaag wordt u door uw privé gids opgehaald om het nationale park Manuel Antonio te bezoeken. Dit 683 ha grote park
bestaat uit witte zandstranden omzoomd door regenwouden, waar verschillende diersoorten voorkomen en de giftige
manzanilla boom groeit. Er komen hier talloze apen voor (waaronder het bedreigde doodshoofdaapje), leguanen en
drievingerige luiaards. U maakt prachtige wandelingen over de paden om het rijke dierenleven te ontdekken. Op het strand
van Manuel Antonio kunt u tevens fantastisch snorkelen bij het kleine koraalrif. Bij Playa Espadilla zijn verschillende goede
restaurants voor visliefhebbers en hier kunt u genieten van ‘La Pura Vida’ waar Costa Rica zo bekend om staat. In de middag
wordt u weer naar uw hotel terug gebracht.
(overnachting: Alma del Pacifico | Logies & ontbijt)
Dag 14: Esterillos – San José – Amsterdam
Uw Unieke Reis door Costa Rica is helaas voorbij. Met een transfer wordt u naar het vliegveld van San José gebracht. Vanuit
hier vliegt u terug naar Amsterdam waar u de volgende dag zult arriveren.
Dag 15: Amsterdam
Vandaag arriveert u in Amsterdam.

Prijs: ca. € 5.719,- p.p. *
* Op basis van 2 samen reizende personen
* Afhankelijk van het moment van boeken, beschikbaarheid van de vluchten en de periode van reizen

Inbegrepen:
 13 hotelovernachtingen, maaltijden zoals vermeld
 alle transfers en excursies zoals vermeld
 24/7 onze back-up; lokaal en in Nederland
 uitgebreid reisbescheidenpakket met kleine attentie
Niet inbegrepen:
 internationale vluchten, desgewenst reserveren we deze voor u
 publieksheffing Calamiteitenfonds reizen; €2,50 per boeking
 reis- en annuleringsverzekering
 per boeking maken wij één factuur, op naam van de hoofdboeker. Mocht u dit anders wensen, dan zijn wij
genoodzaakt € 25,- extra administratiekosten per factuur in rekening te brengen.
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Wat maakt ons bijzonder?
Door de klassieke hoogtepunten van Latijns-Amerika te combineren met hoogwaardige
‘off the beaten track’ ervaringen, creëren wij onvergetelijke reisherinneringen.
100% Latijns-Amerika.
Betrouwbaar: Waar u naar toe gaat, zijn wij geweest!
Al 15 jaar gedreven en ambitieus.
Onze inspirerende expertise + uw wensen = de perfecte combinatie voor Uw Unieke Reis.
Een gepaste prijs voor een unieke ervaring.
Sterk netwerk ter plaatse, waar wij dagelijks contact mee hebben.
Respect voor lokale natuur & cultuur.
Vertrouwd op reis: aangesloten bij ANVR & SGR.

Deze vereniging hanteert strenge normen voor het lidmaatschap en bevordert de kwaliteit van de reizen en
van de informatie daarover. www.anvr.nl
Deze reis valt onder de garantie van het SGR. De SGR garantie houdt in dat de consument verzekerd is zijn
vooruitbetaalde reisgeld terug te krijgen, als de wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen
tegenprestatie niet kan nakomen. www.sgr.nl
Deze reis valt onder de garantie van het Calamiteitenfonds. Deze garantie houdt in dat u als consument die
deelneemt aan door ons georganiseerde reis: - (een deel van) uw reissom terugkrijgt indien wij de reis als
gevolg van een calamiteit niet of niet volledig kunnen uitvoeren; - de noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt
indien wij als gevolg van een calamiteit de reis moeten aanpassen indien wij u vervroegd moeten repatriëren.
www.calamiteitenfonds.nl

Onze reizen hebben de ANVR-reisvoorwaarden én aanvullende voorwaarden Sapa Pana Travel:
www.sapapanatravel.nl/voorwaarden

Denkt u aan uw reis- en/of annuleringsverzekering?
Waarom een annuleringsverzekering ?
Uw reis moeten annuleren, dat is al vervelend
genoeg. Daar kunt u geen financiële zorgen bij
gebruiken. Sluit u de Kortlopende
Annuleringsverzekering af, dan krijgt u bij annulering
vóór de reis, wanneer het valt onder de
voorwaarden, de annuleringskosten vergoed. Een
geruststellende gedachte. Moet u onverwachts de
reis afbreken? Dan krijgt u voor de niet-gebruikte
dagen de kosten vergoed. Met de Dubbel-Zeker
variant speelt u helemaal op safe. Moet u eerder
huiswaarts, dan krijgt u de volledige reissom terug,
tot maximaal het verzekerde bedrag. Zelfs tot de
voorlaatste dag van de vakantie.

Waarom een reisverzekering ?
Medische kosten kunnen al gauw hoog oplopen.
Zeker in het buitenland. U krijgt vaak andere zorg dan
in Nederland en bovendien tegen een ander tarief.
Meestal vergoed uw zorgverzekeraar, dat wat in
Nederland gangbaar is. Het meerdere komt dan voor
eigen rekening. Met de Kortlopende Reisverzekering
worden al uw onvoorziene medische kosten
vergoed.100%. Waar u ook bent.
BELANGRIJK: Heeft u reeds een doorlopende
reisverzekering check of deze ook werelddekking
heeft. Wij raden u aan geneeskundige kosten en
ongevallen te verzekeren.
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BELANGRIJK: Heeft u reeds een doorlopende
annuleringsverzekering checkt u het maximaal
verzekerde bedrag. Mogelijk dekt dit bedrag niet uw
gehele reissom en wilt u dit aanpassen.
Wij zijn partner van Allianz Global Assistance. Vraag meer informatie bij uw reisspecialist. Wij adviseren u graag.
Volg ons op onze ‘Social Media’; een mooie voorbereiding op uw reis!
Op ondergenoemde pagina’s plaatsen wij regelmatig wetenswaardigheden over de bestemmingen, tips, actualiteiten en
nieuwtjes. Dit alles om u nog beter te informeren over uw aanstaande reisbestemming!

Think green!
Duurzaam toerisme is niets anders dan reizen en rekening houden met milieu, mensen, natuur
en cultuur, zodat reizen ook in de toekomst mogelijk blijft. Wij voelen ons hierbij betrokken. Als
ANVR reisorganisatie hebben wij een milieuprogramma met praktische
maatregelen. Denk aan het milieu voordat u dit reisvoorstel print 
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