
Dag 5 & 6: Tortuguero

Jouw reis gaat verder richting een uitzonderlijke plek aan de oostkust: Tortuguero. In
dit beschermde natuurgebied tref je een dichte jungle vol kronkelende kanalen die
doet denken aan de Amazone. Hier wacht het Tortuguero National Park jou op of kan
je met een lokale gids het water opvaren om alles te weten te komen over het
boeiende dierenrijk in Tortuguero. Je verblijft er 2 nachten in een comfortabel hotel.

Dag 1: Brussel > San José
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Vlucht naar de hoofdstad San José. Bij aankomst op de internationale luchthaven
van Juan Santamaría brengt onze chauffeur jou naar het kantoor waar je jouw
huurwagen oppikt. Een halfuurtje later kom je al aan in het hotel. Tijd om even uit te
rusten tussen de tropische geuren en kleuren. 

Dag 7 & 8: La Fortuna

Aan de voet van de actieve vulkaan Arenal ontdek je de rijke jungle die Costa Rica te
bieden heeft. Mis zeker de mysterieuze hangbruggen in Místico niet en ga voor een
verfrissende plons in het heldergroene water van de waterval La Fortuna. Door de
aanwezigheid van de vulkaan Arenal bevinden zich hier ook enkele hotsprings.
Benieuwd? Dan geven wij je graag enkele tips van locals ter plaatse mee. Je verblijft
2 nachten 2 nachten in een comfortabel hotel.

Dag 2, 3 & 4: Puerto Viejo

Je zet 's ochtends koers naar de oostkust van het land. In het gezellige vissersdorp
Puerto Viejo kom je terecht in een mix van Caribische en Jamaicaanse invloeden.
Van hieruit kan je alle kanten op. Zin om een dagje te spenderen tussen de locals in
een inheems gebied? Of ben je eerder te vinden voor een heerlijke fietstocht naar
Manzanillo? We geven jou graag onze tips mee voor een onvergetelijk verblijf.
Gedurende 3 nachten verblijf je in een comfortabel hotel in Puerto Viejo.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Internationale_luchthaven_Juan_Santamar%C3%ADa
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Dag 9 & 10: Monteverde

De route voert je langs het uitgestrekte meer van Arenal tot in Monteverde. Deze
tropische plek is een paradijs voor natuurliefhebbers. Hier ontdek je mysterieuze
nevelwouden, fantastische parken en de meest uiteenlopende dieren en planten.
Must do: een avontuurlijke zipline waarbij je over de boomtoppen van de mystieke
nevelwouden scheert. Ook een bezoek aan het iets verder gelegen Santa Elena Cloud
Forest Reserve mag niet ontbreken! Je slaapt 2 nachten in een comfortabel hotel,
vlakbij het natuurreservaat van Monteverde.

Dag 11 & 12: Manuel Antonio

Tijd om uit te blazen en na te genieten van een fantastische reis. Geen betere plek
dan Manuel Antonio, waar gezellige eetplekjes elkaar afwisselen. Hier vind je het
kleinste, maar tegelijk een van de meest bezochte nationale parken van Costa Rica.
Een prachtig natuurreservaat, pal aan de kust en omgeven door parelwitte stranden.
Ideaal dus voor een dagje natuur en strand! Bovendien kan je er vele dieren spotten,
zoals apen, wasberen en luiaards. Je verblijft 2 nachten in een comfortabel hotel.

Dag 13: San José > Brussel

Je wisselt de huurwagen in bij het verhuurstation. Nadien check je in op de
internationale luchthaven Juan Santamaría voor de terugvlucht naar België. 
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