Inspiratiereis
Panama & 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

16 dagen
U gaat een unieke reis tegemoet! Uw reis door Panama en Costa Rica start in Panama stad, waar u het
prachtige en beroemde Panama kanaal kunt bewonderen. Nadat u de hoofdstad heeft bewonderd, reist u
naar de San Blas eilanden, waar u heerlijk tot rust kunt komen in de unieke omgeving en kennis kunt
maken met de Kuna cultuur. Uw reis vervolgt zich naar San Jose in Costa Rica, vanwaar u verder reist
naar het plaatsje Tortuguero, dat afro-caribische invloeden heeft. U maakt kennis met de flora, fauna en
het nationale park van Tortuguero. Na deze geweldige ervaring is het tijd om terug te gaan naar
Guapiles, waar uw huurauto klaar staat zodat u op eigen gelegenheid door het prachtige Costa Rica kunt
reizen en van de omgeving kunt genieten. U reist 150 km naar het noorden waar het Nationale Park
Arenal is gelegen, waar u dichtbij verblijft in het plaatsje La Fortuna. U kunt verschillende activiteiten
ondernemen in deze prachtige omgeving. Met uw huurauto rijdt u verder naar het Nationale Park Manuel
Antonio, waar het weelderige regenwoud verdwijnt in de kustlijn. Hier sluit u uw unieke reis af, zodat u
nog ultiem kunt genieten van de rust die deze omgeving te bieden heeft!
Dag 1: Amsterdam – Panama city
Vandaag vliegt u vanuit Amsterdam naar Panama met een door uzelf georganiseerde intercontinentale
vlucht. Bij aankomst in Panama staat een van onze lokale medewerkers klaar om u naar uw hotel te
brengen.
(overnachting: American Trade Hotel – logies & ontbijt)
Ter inspiratie: http://youtu.be/FhsIuP6Xr9k

Dag 2: Panama city
Vandaag wordt u door een privé-gids in uw hotel opgehaald stadstour. U bezoekt de ruïnes van de oude
stad (gebouwd 1519), u klimt in de toren van de kathedraal voor een prachtig uitzicht over de stad, u
bezoekt het stadsmuseum en uiteraard wandelt u door het Casco Viejo de historische stad (gebouwd
1673). Uw gids zal de historie van Panama Stad, en in het bijzondere de uiteindelijke verplaatsing van de
hoofdstad, uitgebreid toelichten. Uiteraard staat u even stil bij het Monument van Ferdinand de Lesseps,
ter nagedachtenis aan de gestorven Fransen tijdens de bouw van het kanaal. Aan het eind van de
ochtend brengt u een bezoek aan het museum van het Panamakanaal en hierna zult u schepen door de
Miraflores Locks zien varen. Wat indrukwekkend! Geniet van de presentatie gegeven door de autoriteit
van het Panamakanaal. Na een bezoek aan Balboa, voorheen onderdeel van de Panamakanaal Zone,
keert u terug naar uw hotel in Panama Stad. Hierna heeft u nog wat vrije tijd. U kunt naar de souvenir
markt wandelen, de vismarkt is ook een aanrader en ga zeker ook even een goede kop koffie (of de
betere ijskoffie!) drinken bij Bajareque Coffee House & Roastery (Calle 1).
(overnachtingen: American Trade Hotel – logies & ontbijt)

Dag 3: Panama – San Blas
In de vroege ochtend wordt u bij uw hotel opgehaald en naar het binnenlandse vliegveld van Panama
gebracht waar u een binnenlandse vlucht neemt naar Playon Chico (San Blas). De San Blas archipel
bestaat uit ca. 365 eilanden voor de Caribische kust van Panama. Voor iedere dag een eiland, wordt
weleens gekscherend gezegd. Slechts een klein aantal van deze eilanden wordt bewoond door de Kunaindianen, een belangrijke inheemse bevolkingsgroep van Panama, die beschikken over een grote mate
van zelfbestuur met veel privileges. De vrouwen zijn hier traditioneel gekleed in lange rokken en molas
(blouses), hoofdtooien en kralenkettingen. Bij aankomst in San Blas wordt u door iemand van de Kuna
gemeenschap opgevangen en begeleid naar uw lodge, waar u de komende nachten zult verblijven. U
krijgt de kans om kennis te maken met de Kuna cultuur, te zwemmen, te snorkelen of gewoonweg
heerlijk ontspannen aan één van de prachtige witte zandstranden. U verblijft in een eenvoudige lodge,
maar de schitterende omgeving compenseert deze eenvoud.
(overnachting: Yandup Lodge – volpension (drank is voor eigen rekening))

Dag 4 en dag 5: San Blas
U heeft deze dagen ter vrije besteding. Deze dagen kunt u optioneel (extra kosten i.o.m. de Kuna
gemeenschap) deelnemen aan een of meerdere van de onderstaande excursies:
Met de boot naar één van de meest exotische en onbewoonde eilanden van San Blas;
Met de boot naar mooie snorkellocaties met verschillende soorten koraal, tropische vissen en
zeesterren;
Met de boot enkele van de Kuna families gaan bezoeken.
(overnachting: Yandup Lodge – volpension (drank is voor eigen rekening))

Dag 6: San Blas – Panama – San Jose
Uw verblijf in Panama zit erop. Vroeg in de ochtend wordt u opgehaald bij uw hotel en naar de
luchthaven Playon Chico gebracht, waar u aan boord gaat van een lokale vlucht naar Panama city. Bij
aankomst in Panama city wordt u naar de internationale luchthaven in Panama city gebracht (Tocumen
airport), vanwaar u naar San Jose vliegt. Bij aankomst in San Jose staat een van onze lokale
medewerkers klaar om u naar uw hotel te brengen.
(overnachting: Grano de Oro – logies & ontbijt)

Dag 7: San Jose – Tortuguero
Vroeg in de ochtend wordt u opgehaald bij uw hotel en reist u in internationaal gezelschap richting
Tortuguero. Onderweg geniet u van de prachtige vergezichten en mooie vegetatie. Eenmaal aangekomen
gaat u in de namiddag met de boot naar het stadje Tortuguero, alleen via water of lucht bereikbaar. Het
is een klein stadje met sterke afro-caribische invloeden. U brengt ook een bezoek aan de Caribbean
Conservation Corporation, waar u meer vertelt wordt over de schildpadden. Er is wat vrije tijd om op
eigen gelegenheid door het stadje te slenteren. Na afloop wordt u terug gebracht naar uw hotel.
(overnachting: Mawamba lodge – volpension)
Entreegelden voor het Tortuguero Nationaal park zijn niet inbegrepen en dienen ter plaatste te worden voldaan. Het
entreegeld bedraagt ca. USD 15,- per persoon

Dag 8: Tortuguero
In de middag staat er voor u een boottocht (ca. 2 uur) gepland door de rivieren van het Tortuguero
nationaal park. 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 Basilisk hagedissen 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 fauna; 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.
(overnachting: Mawamba Lodge – volpension)

Dag 9: Tortuguero – San Jose – Guapiles – Fortuna / Arenal
In internationaal gezelschap wordt u van uw lodge naar Guapiles gebracht. Dit is het plaatsje, waar u uw
huurauto ophaalt. Eenmaal in het bezit van uw huurauto rijdt u naar La Fortuna, waar u de rest van de
middag vrij kunt besteden. Er is veel te doen in de omgeving van La Fortuna. Tevens is hier het Nationale
Park Arenal gelegen. Het Arenal Nationaal Park ligt 150 km ten noorden van San José en staat vooral
bekend om zijn nog altijd actieve gelijknamige vulkaan. Vooral de gloeiend hete lava die na
zonsondergang van de vulkaan naar beneden stroomt is een spectaculair schouwspel. Komt u speciaal
naar deze plek om de lava te zien stromen!
(overnachting: hotel Casa Luna – logies & ontbijt)

Dag 10: Fortuna
Deze dag is vrij gepland, zodat u op eigen gelegenheid de omgeving van Fortuna kunt verkennen. Denk
aan een bezoek aan het Nationale Park Arenal, een wandeltocht door de jungle via hangbruggen,
hierdoor heeft u een schitterend uitzicht op de vulkaan Arenal. Via een kabelbaan met open gondels kan
het regenwoud ook van bovenaf gezien worden met uitzicht op het meer en de vulkaan. Een aanrader
zijn ook de heetwaterbronnen van Baldi, even heerlijk genieten van het natuurlijke warme water op een
temperatuur die u graag wil.
(overnachting: hotel Casa Luna – logies & ontbijt)

Dag 11: Fortuna – Manuel Antonio/Quepos
U rijdt met uw huurauto richting Manuel Antonio en Quepos, waar u de rest van de middag vrij heeft.
Niet ver van Manuel Antonio ligt Quepos, waar u verblijft in een prachtig hotel. Het weelderige
regenwoud verdwijnt hier in de kustlijn. Deze kustlijn is ruig met grote en kleinere idyllische stranden. In
het tropisch regenwoud van Manuel Antonio leven veel diersoorten. U vindt hier onder andere
doodshoofdaapjes, witschouder kapucijnaapjes, luiaards en wasbeertjes.
(overnachting: Parador Resort & Spa – logies & ontbijt)

Dag 12 en dag 13: Manuel Antonio/Quepos
Deze dagen zijn vrij gepland, geniet van de prachtige omgeving! Hoewel deze regio één van de meest
bezochte regio's van Costa Rica is, zijn er verschillende stille plekjes te vinden, waar u in alle rust kunt
genieten van de mooie omgeving en het heerlijke klimaat. Breng tijdens uw verblijf ook zeker een bezoek
aan het Nationale Park Carara, ten noorden van Quepos. Hier leeft de grootste populatie krokodillen van
Costa Rica.
(overnachting: Parador Resort & Spa – logies & ontbijt)

Dag 14: Manuel Antonio / Quepos – San Jose
In de middag rijdt u op eigen gelegenheid terug naar San Jose, waar u nog een nacht verblijft alvorens u
terugreist naar Nederland.
(overnachting: Grano de Oro – logies & ontbijt)

Dag 15: San Jose – Amsterdam
Uw unieke reis komt vandaag helaas teneinde. U levert uw huurauto in op de luchthaven van San Jose en
vervolgens gaat u aan boord van uw intercontinentale vlucht naar Amsterdam.
Dag 16: Amsterdam
U komt vandaag aan in Amsterdam. Einde van uw unieke reis!

Prijs: Ca. € 5.520,- 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:
 ALLE lokale vluchten, economy class
 ALLE 09 hotelovernachtingen, maaltijden zoals vermeld
 ALLE 03 overnachtingen in Yandup lodge op basis van volpension (drank voor eigen rekening)
 ALLE 02 overnachtingen in Mawamba lodge op basis van volpension (drank voor eigen rekening)
 ALLE 07 dagen huurauto (Cat. Toyota Prado of vergelijkbaar alternatief)
 ALLE transfers en excursies zoals vermeld
 mooi reisboek of reisgids
 24-uurs back-up van onze kantoren ter plaatse
Niet inbegrepen:
 aanvullende vertrekbelasting - lokaal te voldoen
 publieksheffing Calamiteitenfonds reizen; €2,50 per boeking
 reserveringskosten €15,- p.p.
 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.

Waarom met Sapa Pana Travel reizen?
Sapa Pana Travel verzorgt Unieke, luxe, individuele reizen op maat naar Latijns-Amerika en Antarctica.
Ú bepaalt hoe uw reis eruit komt te zien en met alles wordt rekening gehouden met úw wensen.







Persoonlijke ervaring; Waar u naar toe gaat, zijn wij geweest!
Jarenlange expertise (founded 2003) & een sterk netwerk ter plaatse
Optimale prijs/kwaliteitverhouding
U bepaalt hoe úw Unieke Reis eruit zal zien!
Bijzondere, luxe accommodaties met goede service, kleinschalig en gelegen op prachtige locaties
Bij het reserveren van een reis kunnen wij, desgewenst, restaurants aanbevelen of andere
specifieke wensen invullen

UW REIS IS BIJ ONS IN GOEDE HANDEN.
GA OP REIS MET EEN GEVOEL VAN ZEKERHEID!
Sapa Pana Travel is aangesloten bij de ANVR, het SGR en CFR.
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:
www.sapapanatravel.nl/voorwaarden
 Denkt u aan uw reis- en/of annuleringsverzekering?
Waarom een annuleringsverzekering ?
Dekking van annuleringskosten tussen het moment van boeken en vertrek. Dekking van alle niet
gebruikte reisdagen, als de reis abrupt moet worden afgebroken.
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.
Waarom een reisverzekering ?
Repatriëring wordt ook zonder medische noodzaak vergoed. Met de uitbreiding Geneeskundige
kosten worden hoge medische rekeningen in het buitenland 100% vergoed.
BELANGRIJK: Heeft u reeds een doorlopende reisverzekering check of deze ook werelddekking
heeft. Wij raden u aan geneeskundige kosten en ongevallen ook te verzekeren.
Vraag meer informatie bij uw reisspecialist. Wij adviseren u graag.



Connect met onze Social Media; mooie voorbereiding op uw reis!
Op onze Facebook & Twitter 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 

