
 
 
 
 

18-daagse Rondreis door Costa Rica en 

de grensstreek met Nicaragua 
18 november – 5 december 2022 

 
DAGPROGRAMMA 

 

 

Dag 1  vrijdag 18 nov.  Amsterdam – San José (D)                                          

We vliegen vandaag naar San José. Nog even genieten van ons welkomstdiner in 

Restaurant El Patio en dan lekker slapen (2 nachten) 

Dag 2  zaterdag 19 nov.  Vulkanen en kookles (OLD) 
Vandaag brengen we in de ochtend een bezoek aan het Irazu Volcano Nationaal Park. De 

kraterrand bevindt zich op 3232 meter. Na terugkomst in San José staan er kookles en 
dansles door en met lokale vrouwen op het programma.  
  

Dag 3  zondag 20 nov. San José – Tortuguero (OLD)                                                                                                                                                        

Door het nationale park Braulio Carrillo en langs vele bananenplantages reizen we naar de 

Caribische kust. We nemen de boot naar het nationale park Tortuguero en onze lodge (2 

nachten). Na de lunch bezoeken we het dorpje Tortuguero.  

Dag 4  maandag 21 nov.  Boottocht en wandeling Tortuguero (OLD)                             

Tijdens een boottocht door de zoetwaterkanalen van het park zien we de vele dieren die 

hier leven, zoals  kaaimannen, leguanen, brulapen, kapucijnenapen en prachtige vogels, 

zoals de toekan en de ara. En wie weet ook basiliskhagedissen, die over het water rennen. 

Later nog een mooie wandeling vanaf de lodge met gids die met ons zoekt naar kleine rode 

kikkertjes, apen en nog veel meer.  

Dag 5  dinsdag 22 nov.  Arenal vulkaan (OD)  

Terug naar het vaste land en we rijden naar de omgeving van de Arenal vulkaan en 
genieten van prachtige vergezichten. We overnachten in La Fortuna dat een gezellig 

centraal plein heeft met leuke restaurantjes. (2 nachten). 
 
Dag 6  woensdag 23 nov.  Caño Negro wildlife & avondwandeling (OD)  

Wij rijden naar Caño Negro en maken daar een prachtige riviertocht. We zien kaaimannen, 
ijsvogels en slangenhalsvogels, luiaards en ara’s. Na zonsondergang komen andere dieren 

tot leven en maken wij een wandeling. Hoeveel van de 180 kikkersoorten spotten wij in dit 
regenwoud? 
 

Dag 7  donderdag 24 nov.  Hangende bruggen – Monteverde (OD) 
Vanochtend een boomtoppenwandeling met vergezichten over een goed pad met stevige 

hangende bruggen. De bus in voor een prachtige rit naar Monteverde (2 nachten), een 
nevelwoudgebied op 1.300 meter hoogte (wat frisser). We bezoeken het kleine door 
Amerikaanse quakers gestichte dorp Santa Elena. 

 
Dag 8  vrijdag 25 nov.  Nevelwoud en bamboe workshop (OD)  

Al wandelend bewonderen wij de spectaculaire ‘groene bergen’ met de vele vogels, zoals 
de kleine kolibrie, de bijzondere quetzal en de meer dan 400 soorten orchideeën. In de 
namiddag een bamboe workshop door vrouwen. 

 
Dag 9  zaterdag 26 nov.  koffietour – Rincón de la Vieja (OD) 

Wandelen door een koffieplantage met uitleg over het procedé en hoe koffie bijdraagt aan 

een betere lokale omgeving. Daarna door de bergen en over de Pan-American Highway 

naar Rincón de la Vieja (2 nachten) in de prachtig groene regio Guanacaste. 



Dag 10  zondag 27 nov.  Hiken in Rincón de la Vieja (OLD) 

Met een gids wandelen langs geurende zwavelmeren, stomende warmwaterbronnen en 

verkoelende watervallen in het veelzijdige Rincón de la Vieja nationaal park. Na afloop 

bijkomen in de warmwaterbronnen van het hotel? 

Dag 11  maandag 28 nov.  Rincón de la Vieja – Isla de Ometepe (OD) 

We rijden naar de grens bij Penas Blancas. Na alle grensprocedures worden we welkom 

geheten in Nicaragua. We rijden naar San Jorge voor de ferry-overtocht naar Isla de 

Ometepe (2 nachten). Het eiland ligt in één van ’s werelds grootste zoetwatermeren, heeft 

twee vulkanen, Concepcion en Maderas, met daardoor een prachtig en divers landschap.  

Dag 12  dinsdag 29 nov.  Eilandtour, vrouwencoöperatie Puesta de Sol (OLD)  

De eilandtour begint bij hacienda finca Magdalena met biologische koffieteelt, daarna de 

natuur in voor enkele precolumbiaanse petroglyphen en enkele precolumbiaanse beelden in 

Altagracia. Bij het dorp Sintiope zien we de lavastroom die net voor het dorp is gestopt en 

bij het Charco Verde reservaat horen wij de legende van Chico Largo. Wij lunchen met de 

vrouwen (en hun families) van de vrouwencoöperatie Puesta de Sol. 

Dag 13  woensdag 30 nov.  naar Granada – project –  Dona Elba Cigars (OLD) 

Onderweg naar Granada (3 nachten) even een wandeling naar de krater van de Mombacho 

vulkaan met een prachtig uitzicht! Granada is één van de oudste koloniale steden van 

Zuid-Amerika met historisch culturele bezienswaardigheden. De paardenkoets brengt ons 

naar het 16e-eeuwse San Francisco klooster en naar de beklimming van de klokkentoren 

van de La Merced-kerk. Het project Tio Antonio helpt mensen met een handicap aan werk. 

Ook leren wij alles over sigaren maken.    

Dag 14  donderdag 1 dec.  boottocht - dagtocht Masaya – keramiek (OLD)  

In de ochtend een boottochtje op het meer bij Granada waarin circa 365 vulkanische 

eilandjes - Las Isletas – liggen, die weelderig zijn begroeid. Daarna naar het Catharina 

uitkijkpunt over Laguna de Apoyo en een wandeling rond de vulkaan Masaya. Daar kunnen 

we de zwavelgeur ruiken en zien we de lava de krater in stromen!  De stad Masaya ligt in 

het meest folkloristische gebied van Nicaragua en staat bekend om zijn traditionele kunst- 

en handwerk zoals handgeweven hangmatten en terracotta potten. We bezoeken een 

keramiek winkel, gerund door een moeder en dochter. In ‘Los Pueblos Blancos’, de witte 

dorpen zien we de artiesten aan het werk.  

Dag 15  vrijdag 2 dec.  uitstapje Managua (OLD) 

In de hoofdstad Managua nuttigen we een traditionele lunch bij Cocina Dona Haydee. Het 

restaurant wordt gerund door twee zussen die de nationale kookwedstrijd wonnen in 1996. 

Tijdens een citytour ontdekken we een authentieke straatmarkt, het oude centrum, en het 

Tiscapa kratermeer. 

Dag 16  zaterdag 3 dec.  langzaamaan terug via San Juan del Sur (OD) 

San Juan del Sur is een kleurrijk stadje met een parelwit zandstrand en idyllische baai aan 

de Atlantische oceaan. De ideale combi volgens zowel de Nicaraguanen als de Costa 

Ricanen voor een dagje of weekendje weg. ’s Avonds is hier ons afscheidsdiner. 

 

Dag 17-18  zondag/maandag 4-5 dec.  grens en Liberia – Amsterdam (OL) 

We steken de grens over bij Penas Blancas naar Costa Rica en rijden verder naar Liberia. 

Daar hebben wij nog een korte citytour en een laatste lunch, waarna wij aan het einde van 

de middag op het vliegveld zijn voor onze avond- en nachtvlucht terug naar Amsterdam  

 

Wijzigingen in het programma zijn voorbehouden. 


