17 daagse

Inspiratiereis
Costa Rica,
met huurauto

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 die 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 het boeiende en veelzijdige land Costa Rica. Uw reis start in de hoofdstad San José. Vanuit hier legt u
met uw eigen huurauto een geweldige route af. De eerste stop is Puerto Limón gelegen aan de Caribische kust. Ontdek het
onderwaterleven of maak een mooie wandeling door de natuur. Uw volgende bestemming is La Fortuna, bekend om de Arenal vulkaan.
Hierna rijdt u verder naar Monteverde, waar u geniet van specifieke flora, met boomtakken en stammen die meestal behangen zijn met
mossen, varens, bromelia’s en orchideeën. U bezoekt Manuel Antonio, dat wordt gezien als één van de mooiste nationale natuurparken
van Costa Rica. Er komen hier talloze apen, leguanen en drievingerige luiaards. De laatste dagen verblijft u op het schiereiland Osa in Casa
Corcovado Jungle Lodge, waar u verschillende onder begeleiding van Engelssprekende gidsen kunt deelnemen aan diverse excursies om
de prachtige omgeving ontdekken.
Dag 1: Amsterdam – San José
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 hotel gebracht.
San José is een stad omgeven door het ruige Talamanca gebergte in het noorden, en de Poás vulkaan in het zuiden. Door de stad heen
vindt u vele parkjes, ieder met verschillende beelden van historische personen. De belangrijkste bezienswaardigheden van San José,
zoals het Teatro Nacional zijn allemaal gelegen in het centrum. De stad heeft niet veel historische gebouwen, maar in de oude wijk
Barrio Amón vindt u zeer mooie koloniale gebouwen.
(overnachting: Hotel Presidente | logies & ontbijt)
Dag 2: San José – Puerto Limón (ca. 220 km / 4 uur rijden)
Vandaag wordt uw huurauto (een Toyota Rav 4 of een vergelijkbaar alternatief) bij uw hotel geleverd waarmee u de rest van uw reis
door Costa Rica op pad gaat. De eerste stop is Puerto Limón aan de Caribische kust. De havenstad Puerto Limón ligt in de baai waar
Columbus in 1502 voor anker ging. Zijn landing wordt herdacht met een bronzen buste. Hier vindt u ook een prachtige muurschildering
van kunstenaar Guadalupe Alvarez die een goede impressie van de lokale geschiedenis weergeeft. In de omgeving van Puerto Limón
liggen verschillende nationaal parken en reservaten die u kunt bezoeken.
(overnachting: Hotel Aguas Claras | logies & ontbijt)

Dag 3: Puerto Limón
Vandaag gaat u met uw gids op stap om meer van de omgeving en de cultuur van Puerto Limón te zien. In de ochtend bezoekt u het
rehabilitatiecentrum voor dieren. Wilde dieren die als huisdier werden gehouden of dieren die ziek of gewond zijn komen hier terecht.
Hier worden ze verzorgd en indien mogelijk weer terug in de natuur gezet. U heeft de mogelijkheid om een kijkje te nemen hoe men
hier werkt en hoe het met de dieren gaat, denk aan apen, luiaards, slagen en wilde katten. Vanuit hier wordt u meegenomen naar een
inheemse familie die hun eigen chocolade produceren. Ze willen je graag laten zien hoe het hele proces van cacaovruchten een reep
chocola wordt. Tot slot wordt u meegenomen naar een prachtige waterval in de jungle voor een verfrissende duik. Aan het eind van de
ochtend wordt u naar uw hotel gebracht en heeft u de rest van de dag ter vrije besteding.
(overnachting: Hotel Aguas Claras | logies & ontbijt)
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Dag 4: Puerto Limón – Saraqipuí (ca. 206 km / 3,5 uur rijden)
Na het ontbijt stapt u in de auto en rijdt u 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, wordt bijna geheel in beslag genomen door
bananenplantages.
(overnachting: Selva Verde Lodge | logies & ontbijt)
Dag 5: Saraqipuí
Vandaag is er een vrije dag gepland. Wij raden u aan om het Nationale Park Braulio Carrillo te bezoeken en het park vanaf een gondel
in de ‘aerial tram’ bekijken. Op deze wijze ziet u het regenwoud vanaf 30 meter hoogte. Daarnaast zijn er vele wandelingen waarbij u
grote kans heeft om het rijke dierenleven te spotten. 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: Selva Verde Lodge | logies & ontbijt)

Dag 6: Saraqipuí – La Fortuna (ca. 71 km / 1,5 uur rijden)
Er staat vandaag een korte rit naar de wonderlijke omgeving van de Arenal vulkaan op het programma. 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. 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. U verblijft in het eco-vriendelijke hotel Casa Luna, net buiten het nationaal
park van de Arenal vulkaan.
(overnachting: Hotel Casa Luna | logies & ontbijt)
Dag 7: La Fortuna
Een wandeling in het nationale park Arenal mag tijdens een bezoek niet ontbreken. In de ochtend neemt een gids u dan ook mee voor
een wandeling door het groene regenwoud, uitgestrekte savanne en langs twee vulkanen. De uitbarsting in 1968 verwoeste een groot
deel van het gebied, toch heeft het park een grote verscheidenheid aan flora en fauna. Misschien ziet u wel vlinders, toekans of andere
dieren in het wild. U wandelt langs een zandpad en over een lavaveld terwijl uw gids vertelt over de vulkanen en de geschiedenis van
Arenal. U krijgt ook een prachtig uitzicht op het meer van Arenal te zien. De rest van de middag heeft u vrij.
(overnachting: Hotel Casa Luna | logies & ontbijt)
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Dag 8: La Fortuna
Vandaag kunt u op eigen gelegenheid de diverse omgeving van Arenal gaan verkennen. Denk aan een wandeltocht door de jungle via
hangbruggen, hierdoor heeft u een schitterend uitzicht op de vulkaan. 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. Of misschien wilt u wel een bezoek brengen aan de Rio
Celeste, ook wel bekend als ‘de lichtblauwe rivier’, gelegen in het Tenorio Volcano Nationak Park.
(overnachting: Hotel Casa Luna | logies & ontbijt)
Dag 9: La Fortuna – Monteverde (ca. 170 km / 4 uur rijden)
U neemt vandaag afscheid van de Arenal vulkaan en reist u verder naar de nevelwouden 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 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.
(overnachting: Hotel Fonda Vela | logies & ontbijt)
Dag 10: Monteverde
Al vroeg in de ochtend vertrekt u met uw gids naar het betoverende privé reservaat Curi-Cancha. In de vroege ochtend kunt u namelijk
het beste de meest bijzondere wilde dieren observeren. Uw gids neemt u mee op een wandeling door de prachtige omgeving dat
overgaat van een droog bos naar een mistig nevelwoud. Onderweg gaat u samen op zoek naar dieren zoals kolibries, toekans,
neusbeertjes en apen met een wit gezicht. De rest van de dag heeft u ter vrije besteding.
(overnachting: Hotel Fonda Vela | logies & ontbijt)

Dag 11: Monteverde – Manuel Antonio (ca. 195 km / 4 uur rijden)
Vanuit Monteverde rijdt u naar het zuiden van Costa Rica. U verblijft aan de Pacifische kust in het plaatsje Quepos nabij het tropisch
regenoud van Manuel Antonio. Hier gaat het weelderige regenwoud over in een idyllische kustlijn met prachtige kleine stranden. Geniet
hier in alle rust van de mooie omgeving en het heerlijke klimaat. U verblijft in het hotel Parador, omgeven door het groene regenwoud
en op ongeveer 5 minuten lopen van het strand.
(overnachting: Hotel Parador Resort & Spa | logies & ontbijt)
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Dag 12: Manuel Antonio
Vandaag is vrij gepland om het mooie nationale park Manuel Antonio te gaan bezoeken. Manuel Antonio wordt vaak aangeduid als
zijnde één van de mooiste nationale natuurparken van Costa Rica. Dit 683 ha grote park bestaat uit witte zandstranden omzoomd door
regenwouden, waar verschillende apensoorten en luiaards voorkomen en de giftige manzanilla boom groeit. Er komen hier talloze apen
voor (waaronder het bedreigde doodshoofdaapje), leguanen en drievingerige luiaards. U kunt hier prachtige wandelingen maken over
de paden en het rijke dierenleven ontdekken. Houdt u van het onderwaterleven? Dan raden wij je zeker aan dit in Manuel Antonio
National Park te doen. De onderwaterwereld van het nationale park is namelijk prachtig. Het is hier eveneens heel gebruikelijk om in
het seizoen walvissen te spotten.
(overnachting: Hotel Parador Resort & Spa | logies & ontbijt)

Dag 13: Manuel Antonio – Corcovado
U rijdt in de ochtend naar de haven van Sierpe (ca. 125 km / 2 uur rijden). Vervolgens wordt u per boot naar uw lodge gebracht. Op het
schiereiland Osa in het zuiden van het land ligt het nationaal park Corcovado, door de Tico´s ook wel “ons amazone gebied” genoemd,
een park van 54.600 ha, dat in 1975 werd opgericht. Voordat het gebied tot nationaal park werd verheven was het vooral een gebied
van goudzoekers. Het heuvelachtige bos van Corcovado wordt aan de westkant begrensd door een aantal verlaten, met palmen
begroeide, witte stranden. Landinwaarts vindt u rivieren en watervallen. U verblijft in de Casa Corcovado Jungle Lodge, gelegen aan de
rand van het Corcovado nationale park en enkel bereikbaar per boot.
(overnachting: Casa Corcovado Jungle Lodge | volpension)
Dag 14 en 15: Corcovado
Deze dagen gaat u samen met een gids in internationaal gezelschap een aantal activiteiten ondernemen. Samen zal u een wandeling
maken door het nationale park Corcovado. Het tropisch regenwoud bevat een ongekend overvloedige flora en fauna. Er valt jaarlijks
meer dan 500 cm regen en er groeien ongeveer 500 soorten bomen en er leven talrijke zoogdieren en vogels. Tegenover het park in de
grote oceaan ligt het eiland Caño. In het seizoen komen walvissen hier dichtbij de kust. Uw gids zal u ook meenemen om te gaan
snorkelen in het koraalrif rondom het eiland Caño. Dit grootste onbewoonde eiland ter wereld is omgeven door prachtig turquoise
gekleurd water. U vindt hier 18 verschillende soorten koraal, vele exotische vissen en met wat geluk ziet u hier ook hamerhaaien en
schildpadden. Naast deze geplande activiteiten heeft u nog genoeg tijd om een van de wandelpaden van de lodge te volgen, te relaxen
bij uw bungalow of eventueel tegen een meerprijs uit de andere activiteiten te kiezen die aangeboden worden door de lodge.
(overnachting: Casa Corcovado Jungle Lodge | volpension)
Dag 16: Corcovado – San José – Amsterdam
Uw Unieke Reis door Costa Rica is helaas voorbij. In de ochtend wordt u per boot naar de haven van Sierpe gebracht. U rijdt naar het
vliegveld van San José (ca. 205 km / 4 uur rijden). Hier stapt u aan boord van uw intercontinentale vlucht naar Amsterdam waar u de
volgende dag zult arriveren.
Dag 17: Amsterdam
Vandaag arriveert u in Amsterdam.
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Prijs: ca. € 4.887,- 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:
• 12 hotelovernachtingen, maaltijden zoals vermeld
• excursies zoals vermeld
• 3 overnachtingen in Casa Corcovado Jungle Lodge op basis van volpension en alle excursies onder begeleiding van
professionele gids
• 15 dagen huurauto (Cat. Toyota RAV 4 of vergelijkbaar alternatief) incl. basisverzekering en GPS
• 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
• early check-in / late check-out, op basis van beschikbaarheid wordt deze soms door hotel gegeven. Wilt u er zeker van zijn
dat u dit heeft, informeer bij ons naar de meerprijs.
• 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.

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.
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Deze vereniging hanteert strenge normen voor het lidmaatschap en bevordert de kwaliteit van de reizen en van de
informatie daarover. www.anvr.nl
Sapa Pana Travel (KvK nr. 17152749) is aangesloten bij SGR. U kunt dit controleren via www.sgr.nl. Binnen de grenzen van
de SGR-garantieregeling (www.sgr.nl/garantieregeling) vallen de in dit voorstel aangeboden reis onder de garantie van SGR.
Deze SGR-garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is dat zijn vooruitbetaalde reisgeld wordt terugbetaald als
de wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen prestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst
mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorg gedragen voor de terugreis.
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. Onder calamiteit wordt verstaan een door molest of
natuurramp veroorzaakte abnormale gebeurtenis. 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 een
annuleringsverzekering af, dan krijgt u bij annulering vóór of tijdens de reis, wanneer het valt onder de voorwaarden (van de
verzekeraar), de annuleringskosten vergoed. BELANGRIJK: heeft u reeds een doorlopende annuleringsverzekering; check het maximaal
verzekerde bedrag. Mogelijk dekt dit bedrag niet uw gehele reissom en kunt u dit aanpassen.
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.
Wij raden u aan geneeskundige kosten en ongevallen te verzekeren. BELANGRIJK: heeft u reeds een doorlopende reisverzekering check
of deze ook werelddekking heeft.
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 document print ☺
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