Inspiratiereis
Costa Rica, Panama
& Curaçao
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

22 dagen
Tijdens deze schitterende reis maakt u kennis met Costa Rica, Panama City en Curaçao. De reis begint bij
het ongerepte Nationale Park Tortuguero. Daarna neemt u de boot naar de andere kant van het
kanalenstelsel naar Puerto Viejo de Limon. Vanaf hier gaat u verder per auto en komt u langs de jungle
bij Puerto Viejo de Sarapiqui. Vervolgens rijdt u verder naar La Fortuna, waar onder andere de imposante
Arenal vulkaan gelegen is. Vanuit La Fortuna gaat u verder naar Monteverde, hier ligt een bijzondere
nevelwoud. U gaat dan terug naar San José vanwaar u naar Panama City vliegt. In Panama City brengt u
een bezoek aan de oude delen van de stad en u wordt meegenomen naar het wereldberoemde Panama
kanaal. De reis sluit u uiteindelijk af op het mooie eiland Curaçao.
Dag 1: Amsterdam – San José – Alajuela
Vandaag gaat uw unieke reis van start. U vertrekt vanuit Amsterdam met een intercontinentale vlucht
richting San José. Bij aankomst in San José wordt u welkom geheten door één van onze lokale
medewerkers die u naar uw hotel in Alajuela zal brengen.
(overnachting: Holiday Inn – logies & ontbijt)
Dag 2: Alajuela - Tortuguero
Vroeg in de ochtend wordt u opgehaald bij uw hotel en reist u in groepsverband richting Tortuguero.
Onderweg hiernaartoe rijdt u door het Nationale Park Braulio Carrillo, één van de meest ongerepte
parken van Costa Rica. Hier ziet u prachtige vergezichten en mooie vegetatie. Het ontbijt wordt verzorgd
in een plaatselijk restaurant waar een kleine vlindertuin bij gevestigd is. Geniet van de diversiteit aan
tropische bloemen! Na het ontbijt vervolgt u de reis naar Caño Blanco, hier aangekomen gaat u aan
boord van de boot die u verder naar uw accommodatie zal brengen. Onderweg passeert u het
kanalenstelsel van Tortuguero. Eenmaal aangekomen wordt u welkom geheten en kunt u het stadje
Tortuguero in en het kleine, maar interessante schildpaddenmuseum bezoeken.
(overnachting: Turtle Beach lodge – volpension)
Entreegelden voor het Tortuguero Nationaal park zijn niet inbegrepen en dienen ter plaatste contant te worden
voldaan. Het entreegeld bedraagt ca. USD 15,- per persoon

Dag 3: Tortuguero
Voor het ontbijt wordt u, mits het weer het toelaat, meegenomen om het uitbundige dierenleven in dit
gebied in haar volle glorie te zien ontwaken. Na deze boottocht staat er een heerlijk ontbijt op u te
wachten. Vervolgens gaat u tijdens een wandeling door de jungle, het Nationale Park verkennen. Het
kanalenstelsel van Tortuguero bestaat uit een 105 kilometer lange waterweg, omgeven door regenwoud.
In deze omgeving kunt u dan ook vele diersoorten spotten. U keert naar uw hotel terug voor de lunch en
de rest van de middag kunt u vrij besteden.
(overnachting: Turtle Beach lodge – volpension)
Dag 4: Tortuguero – Guapiles – Puerto Viejo de Limon
Na het ontbijt wordt u per boot naar de pier gebracht. Vanaf de pier wordt u over land naar Guapiles
gebracht. Eenmaal aangekomen in Guapiles kunt u, uw huurauto ophalen waar u de komende dagen mee
zult reizen. U reist met uw huurauto verder naar uw hotel in Puerto Viejo de Limon.
(overnachting: Cariblue Beach & Jungle Resort – logies & ontbijt)

Dag 5 en dag 6: Puerto Viejo de Limon
Deze dagen kunt u op eigen gelegenheid het onderwaterleven van de Caribische zee ontdekken met haar
prachtige tropische vissen en gekleurde koraal of u kunt er voor kiezen om lekker een dag op het strand
te blijven. Het is ook een aanrader om in Puerto Viejo een fiets te huren en de bekende route door het
regenwoud naar Manzanillo afleggen, waarbij u onderweg langs vele stranden komt om uiteindelijk in
Manzanillo aan te komen.
(overnachting: Cariblue Beach & Jungle Resort – logies & ontbijt)

Dag 7: Puerto de Viejo Limon – Sarapiqui
U gaat vandaag met uw huurauto verder met de reis. U rijdt de weg naar Guápiles en vanaf hier volgt u
een pittoreske weg naar Sarapiquí, gelegen aan de voet van Cordillera Central en aan de Rio Sarapiquí.
Onderweg kunt u een bezoek brengen aan de Tropische Tuin van Costa Flores waar u verschillende
tropische bloemen en planten kunt bekijken. Vervolgens rijdt u door naar Sarapiquí waarbij u onderweg
het landschap zult zien veranderen. Sarapiquí is al sinds de koloniale tijd een belangrijke havenstad.
Voordat de Atlantische spoorlijn in 1890 werd geopend, was de havenstad voor San José de
toegangspoort naar de Caribische Zee. De laagvlakte Llanura de San Carlos rondom Sapapiquí, is bijna
geheel in beslag genomen door bananenplantages.
(overnachting: Sarapiquis Rainforest lodge – logies & ontbijt)
Dag 8: Sarapiqui
Deze dag heeft u de gelegenheid om lekker wat uit te rusten in de prachtige omgeving van Puerto Viejo
de Sarapiquí. Er is van alles te ondernemen in deze omgeving. Zo kunt u gaan wandelen door de dichte
jungle of door middel van een boottocht het wild dat aan de oevers vertoeft gaan spotten. U ziet dan
onder meer krokodillen, kikkers, apen en luiaards. Wat ook erg leuk is om deze dag te doen, is een
boottocht over de Sarapiqui rivier waarbij u onder andere kaaimannen ziet of u kunt met uw huurauto
het Nationale Park bij de vulkaan Poas gaan bezoeken. Vertrek hiervoor wel vroeg in de ochtend omdat
de vulkaan 's middags vaak omringd wordt door bewolking. Na een prachtige rit door koffievelden,
moestuinen en weiden, waarbij een schitterend uitzicht niet zal ontbreken, arriveert u bij de top van de
vulkaan. Na een paar minuten lopen staat u aan de rand van één van ’s wereld grootste actieve kraters.
In de krater ligt een turkooizen meer dat er prachtig uit ziet maar schijn bedriegt; het water in de krater
is zó verzuurd dat, wanneer een volwassen persoon er in zou vallen deze binnen enkele minuten volledig
opgelost zou zijn.
(overnachting: : Sarapiquis Rainforest lodge – logies & ontbijt)
Dag 9: Sarapiqui Central – Arenal (La Fortuna)
U reist vandaag naar de omgeving van La Fortuna, het plaatsje dat tegen de imposante Arenal vulkaan
aanligt. Onderweg passeert u een mooie groene omgeving en u kunt er voor kiezen een uitstapje te
maken naar het nationale park Juan Castro Blanco. Dit natuurgebied bestaat voor 50% uit nevelwoud en
voor de andere 50% uit regenwoud. Houd er wel rekening mee dat dit park nog niet bezocht wordt door
de grote massa toeristen. Dit is enerzijds natuurlijk een voordeel omdat u rustig rond kunt kijken, aan de
andere kant zijn er nog niet veel parkfaciliteiten.
(overnachting: Arenal Observatory lodge – logies & ontbijt)

Dag 10 en dag 11: Arenal (La Fortuna)
Deze dagen kunt u op eigen gelegenheid de omgeving van Arenal gaan 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: Arenal Observatory lodge – logies & ontbijt)
Dag 12: Arenal – Monteverde
De indrukwekkende vulkaan Arenal wordt weer gelaten voor wat hij is en u reist door naar het nevelwoud
van Monteverde. Een nevelwoud is een specifiek soort regenwoud dat zich tegen een berghelling bevindt
en voornamelijk op het Zuid-Amerikaanse continent voorkomt. Zoals de naam al aangeeft is een
nevelwoud, dat zich over het algemeen tussen de 1500 en 3000 meter hoogte bevindt, met hoge
regelmaat in nevelen gehuld. Deze ontstaan als warme lucht uit lager gelegen gebieden botst tegen de
steile berghellingen en daardoor stijgt. Bij het stijgen, condenseert het vocht in de lucht tot fijne
druppeltjes: de nevel. Nevelwouden kennen door hun hoge vochtigheidsgraad een hele specifieke flora,
boomtakken en stammen zijn meestal behangen met dikke pakketten van mossen, varens, bromelia’s en
orchideeën. Nevelwouden in Costa Rica vormen onder andere het leefgebied van de quetzal.
(overnachting: Hotel Ficus – logies & ontbijt)

Dag 13: Monteverde
U heeft vandaag een vrije dag in Monteverde. Monteverde dankt zijn bekendheid aan het
nevelwoudreservaat en de boerengemeenschap die in de jaren vijftig door Amerikaanse quakers is
gesticht. Het Reserva Biológica de Bosque Nuboso de Monteverde (Monteverde nevelwoudreservaat) is
een particulier nevelwoudreservaat (10.100 ha), beheerd door het Tropical Science Center in San José.
Het wordt doorsneden door goed aangegeven paden en kent een enorme rijkdom aan diersoorten,
waaronder jaguars, ocelotten en quetzals (de heilige vogel van de Maya´s).
(overnachting: Hotel Ficus – logies & ontbijt)
Dag 14: Monteverde – Guapiles – Alajuela
Na het ontbijt, rijdt u vandaag met uw huurauto naar Guapalis, waar u de huurauto zult inleveren.
Vervolgens wordt u naar uw hotel in Alajuela gebracht.
(overnachting: Holiday Inn – logies & ontbijt)
Dag 15: Alajuela – San José – Panama City
Vandaag wordt u bij uw hotel opgehaald en naar de luchthaven van San José gebracht. Hier zult u aan
boord gaan van een vlucht naar Panama City. Bij aankomst staat er een lokale medewerker klaar om u te
ontvangen en vervolgens naar uw hotel in Panama stad te brengen.
(overnachting: Tantalo Hotel – logies & ontbijt)

Dag 16: Panama City
Vandaag wordt u door een gids in uw hotel opgehaald en begeleid lands de belangrijkste
bezienswaardigheden van de stad. U bezoekt hierbij de ruïnes van Panama Vieja, de vroegere stad die
door de Spanjaarden gevestigd is en in 1671 is platgebrand door de piraat Henry Morgan. Vanuit de
toren van de kathedraal heeft u een spectaculair uitzicht over deze oude stad met haar ruïnes met
daarbij de indrukwekkende skyline van het moderne Panama City op de achtergrond. Vervolgens gaat
naar het “nieuwe” oude gedeelte Casco Viejo, waar onder meer de James Bond film Quantum of Solace is
opgenomen. Hier in Casco Viejo is de stad opnieuw opgebouwd in 1673. Bij het bezoek, gaat u zeker
naar het Franse plein en de omliggende monumenten. Verder ligt hier het presidentiële paleis en de kerk
San Jose met het gouden altaar. In de wijk ziet u duidelijk zowel Franse, Italiaanse als Spaanse
architectuur terug. In de middag wordt u een lunch aangeboden in een goed restaurant in het oude
Panama, Casco Viejo. Na de lunch wordt u meegenomen naar het wereldberoemde Panama kanaal. Tot
2000 was het grondgebied direct rondom het kanaal volledig in Amerikaanse handen. U merkt het
meteen, wanneer u in dit gebied komt, want het doet heel Amerikaans aan. U bezoekt de Miraflores
sluizen, waar u een heel goede indruk krijgt van dit indrukwekkende bouwwerk. Het spectaculair
schouwspel, wanneer enorme oceaanstomers deze sluis passeren. In bijbehorende bezoekerscentrum
komt u op een leuke interactieve manier veel te weten over de ontwikkeling van het Panama kanaal.
Tegen de middag wordt u weer naar uw hotel teruggebracht.
(overnachting: Tantalo Hotel – logies & ontbijt)

Dag 17: Panama City – Curaçao
In de ochtend wordt u bij uw hotel opgehaald en naar de luchthaven van Panama City gebracht waar u
een vlucht naar het eiland Curaçao neemt. Curaçao is een paradijs voor liefhebbers van zon, zee en
strand. Het eiland heeft een heerlijk warm klimaat, prachtige idyllische stranden en een heldere blauwe
zee met een schitterende onder water wereld. In Curaçao zijn nog veel historische gebouwen te vinden
uit de handelstijd van het Koninkrijk der Nederlanden. Een goed voorbeeld hiervan is de handelskade van
Willemstad, de hoofdstad van Curaçao. Hier zijn bijzondere kleurrijke huizen, in Oud Hollands stijl, te
vinden. Met uw verblijf in het Avila hotel, verblijft u dicht bij het centrum van Willemstad. U kunt daarom
gemakkelijk de stad in wandelen om de historische gebouwen bijvoorbeeld de Koningin Emma ofwel de
Pontjes brug te bekijken. Uw accommodatie beschikt over tal van faciliteiten om uw verblijf zo
aangenaam mogelijk te maken.
(overnachting: Avila Hotel – blues wing kamer - logies & ontbijt)

Dag 18 t/m dag 20: Curaçao
Deze dagen verblijft u in Curaçao. Voor duikliefhebbers is Curaçao een ideale bestemming. De zee rond
Curaçao beschikt over een prachtige onderwaterwereld. Mooie flora en fauna en bijzondere
scheepswrakken, een lust voor het oog. De Hato grotten zijn een aanrader om te bezoeken. Het zijn
indrukwekkende groten en meren, over een oppervlakte van ongeveer 5000m2. Honderden jaren geleden
leefden in deze grotten indianen. Vele muurtekeningen van hen zijn hier nu nog altijd te zien. Later zijn
de slaven van het eiland in deze grotten gaan schuilen. Tijdens een bezoek aan deze grotten kan een
gids u de verhalen en mythen van deze grotten vertellen. Curaçao heeft ook Nationale Parken;
Christoffel, Den Dunki en Shete Boka. Christoffel Nationaal Park is het grootste nationaal park. Hier vindt
u een enorme variatie aan flora en fauna. Natuurliefhebbers kunnen genieten van de lokale vogels en
planten, waaronder soorten zijn die elders op het eiland niet voorkomen. Bijvoorbeeld wilde orchideeën
en de Palabrua, de zeldzame schuur uil, het witstaart hert en nog veel meer. Den Dunki Nationaal Park,
laat men goed zien hoe talloze locaties op Curaçao in andere tijden voor andere doeleinden werden
gebruikt. Verondersteld wordt dat deze locatie in de late 17e eeuw een slavenkamp voor Afrikanen was,
opgericht door Nederlandse slavenhandelaren. Een latere functie van de locatie was een zwanenpark,
aangelegd door de rijke familie Gorsira, eigenaren van Landhuis Zuurzak. Het park werd opgesierd met
talloze versierde fonteinen en ook werd er een imposante entreebrug gebouwd. Shete Boka Nationaal
Park is een gebied met meer dan 10 schitterende 'boka’s' (kustlijn inhammen), waar drie soorten
schildpadden broeden. Het park begint bij het prachtige 'Boka Tabla', een plek waar grote,
onvoorspelbare golven neerslaan tegen een ondergrondse grot. Heel indrukwekkend! Verder geeft een
wandeling over het hooggelegen kalksteenterras een geweldig uitzicht op de noordkust van Curaçao.
Klein Curaçao, is een klein onbewoond eiland circa 10 kilometer ten zuidoosten voor de kust van
Curaçao. Het eiland is 3km2 groot. Het is een kaal rotseiland en fungeert als vogelbroedplaats. De zee
rondom Klein Curaçao biedt goede duik- en snorkelmogelijkheden. Er worden dagtochten naar Klein
Curaçao georganiseerd. Klein Curaçao is niet altijd zo kaal en rotsachtig geweest, het was ooit met veel
gras begroeid en werd onder andere gebruikt om paarden op te laten grazen. Uit die tijd stamt de
vuurtoren op het eiland. Het eiland werd ooit afgegraven voor fosfaatwinning, toen verloor het veel van
de vegetatie. Op het strand ligt een oud scheepswrak dat jaren geleden gestrand is. Over het eiland Klein
Curaçao heerst een mythe dat de geest van de overleden kapitein hier nog altijd ronddwaalt.
(overnachting: Avila Hotel – blues wing kamer - logies & ontbijt)
Dag 21: Curaçao – Amsterdam
U reist op eigen gelegenheid naar de luchthaven en vertrekt aan boord van een vlucht naar Amsterdam.
Dag 22: Amsterdam
U komt vandaag aan in Amsterdam.

Einde van uw unieke reis!
Prijs: Ca. € 4.925,- 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 internationale vluchten, economy class
 ALLE binnenlandse vluchten, economy class
 ALLE 18 hotelovernachtingen, maaltijden zoals vermeld
 ALLE 02 overnachtingen in Turtle Beach op basis van volpension en alle excursies onder
begeleiding van professionele gidsen. Exclusief: entreegelden, (alcoholische) dranken.
 ALLE 11 dagen huurauto (Cat. Toyota Rav 4 met 4wd of vergelijkbaar alternatief) incl.
basisverzekering
 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. Op Costa Ricaanse vliegvelden dient na het
inchecken een aanvullende vertrekbelasting contant voldaan te worden. Voor binnenlandse






vluchten geldt een tarief van ca. $ 6 p.p. en voor internationale vluchten geldt een tarief van ca.
USD $ 26 p.p. Bij aankomst in Panama moet u een toeristenkaart ter waarde van $ 5,- p.p.
aanschaffen. Op Panamese vliegvelden dient na het inchecken een aanvullende vertrekbelasting
contant voldaan te worden. Voor internationale vluchten een tarief van ca. USD $ 40,- p.p.
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 

